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APRESENTAÇÃO
Com a publicação do Caderno 7, a Secretaria de Estado da Educação dá continuidade
à apresentação das Sequências Didáticas que reorientam os currículos do Ensino Fundamental nas escolas públicas estaduais. Neste documento, que integra a série Currículo em
Debate, os professores de 8º e 9º ano encontrarão importantes estratégias para o planejamento e a execução do trabalho em sala de aula.
Estas Sequências Didáticas são resultado da contribuição de professores a partir de
suas práticas pedagógicas na rede estadual e de equipes de colaboradores de diferentes
áreas do conhecimento. É mais uma iniciativa da Secretaria da Educação no sentido de
fortalecer o processo de ensino e aprendizagem na escola pública.
A reorientação curricular implementada pela Secretaria da Educação abre caminhos
para uma nova educação. Uma educação que torna o estudante protagonista do seu
aprendizado. Nesse contexto, o diálogo entre professor e aluno ganha uma nova dimensão e torna-se fundamental para o aprimoramento da prática pedagógica.
Entregamos a todos os professores este rico acervo e esperamos que ele se torne, efeti!"#$%&$'()#"(*$++"#$%&"($,-".($($,-/$%&$(%0(1/"2"21/"(1"3(%033"3($3-04"3'(-0%&+/5)/%10(
para a consolidação de uma educação de qualidade.

Milca Severino Pereira
Secretária de Estado da Educação de Goiás
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Caros professores e professoras,
Ao publicar as Sequências Didáticas, estamos socializando com a comunidade escolar
goiana a convicção de todos que participaram efetivamente do processo de construção
deste Caderno, de que precisamos consolidar, na prática, o trabalho com as Matrizes
6)++/-)4"+$37(8"/3(/#90+&"%&$(10(:)$(-;$<"+("0(,#(1$()#"(4/3&"(1$(-0%&$=103(>(&+"5"lhar com o desenvolvimento da aquisição de habilidades pressupondo um efetivo conhecimento; portanto, a apropriação da aprendizagem esperada por todos nós.
A equipe do Núcleo de Desenvolvimento Curricular tem, incansavelmente, se dedicado à pesquisa, ao estudo sistemático em busca de soluções pedagógicas para a melhoria
do ensino público estadual. Foi graças à parceria da equipe pedagógica das Subsecretarias
e, também, aos professores da rede estadual, que elaboramos mais um Caderno, da série
Currículo em Debate, com Sequências Didáticas problematizadoras e ricas em novos de3",03((9"+"("&$%1$+(?3($@9$-&"&/!"3(1$("9+$%1/."<$#("9+$3$%&"1"3(%0(6"1$+%0(A7
Este Caderno 7 representa o resultado de inúmeras reuniões da equipe do Núcleo de
Desenvolvimento Curricular com professores de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, subsecretários, coordenadores e subcoordenadores das regionais. Ressaltamos que estas valiosas Sequências Didáticas foram encaminhadas ao Núcleo de Desenvolvimento Curricular
por professores que atuam no exercício da sala de aula e outras foram ofertadas, em forma
de construção e reconstrução, por equipes de diferentes áreas do conhecimento, com o
desejo de que se constituam em legítimas contribuições da Reorientação Curricular.
É com satisfação que, mais uma vez, disponibilizamos um material de comprovada
:)"4/1"1$($(:)$(>(*+)&0(1"(-0#9$&B%-/"(1$(9+0,33/0%"/37(C$#03("(-$+&$."(1$(:)$(-0%&+/5)/+D(-0#("("9+$%1/."<$#(3/<%/,-"&/!"(1$($1)-"10+$3($($1)-"%1037
60%,+"#E
Superintendência de Educação Básica
Equipe do Núcleo de Desenvolvimento Curricular
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A CULTURA JUVENIL: UMA INTERPRETAÇÃO DEMOGRÁFICA
DA JUVENTUDE
Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro1
Profª Drª Miriam Aparecida Bueno2

Quem se ocupa em interpretar a escola, os fenômenos ligados à educação ou qualquer outra prática que coloca em cena o processo de ensino-aprendizagem, precisa tomar
consciência de que há um elemento comum, essencial e norteador: o sujeito humano, seus
impasses, seus problemas, suas potencialidades, suas dores, seus sonhos e, especialmente, a
sua incompletude. E pode haver – ou deverá haver – o que cantou Caetano Veloso: “gente
tem que brilhar”.
F0(&0#"+($33$3(9+$33)903&03'(901$+23$2/"(",+#"+(:)$("(:)$3&G0(-$%&+"4(9"+"(%H3'(9+0fessores, é: “quem é o aluno hoje?”
Essa questão se desdobra em outras:
“Que sujeito é esse?”
“Quais são as suas dores, as suas feridas, as suas linhas de fuga?”
Segundo Arroyo (2004), os professores têm hoje, uma “imagem quebrada” dos alunos.
Não raro imaginam que irão para a escola, e para as salas de aulas, e encontrarão um tipo
de aluno. Mas comumente encontram outro. O aluno que desejava encontrar, construído
a partir de sua imagem de jovem, é quebrada pela realidade.
A maioria dos professores gostaria de encontrar um aluno obediente, disciplinado,
interessado, atento. Mas encontra um aluno prosaico, trânsfuga, “indecente”, irônico,
às vezes triste, geralmente eufórico. Aí, em situação de desespero, passa a defender uma
posição, a mais tradicional possível. Alguns se colocam atávicos, desejando a volta da palmatória. Outros proclamam ladainhas reclamatórias. Entram na desilusão pedagógica.
O professor, ao perguntar quem são estes sujeitos-alunos que vão à escola, pode descobrir que se trata de produtos de intensas trajetórias sociais. São testemunhos viscerais
da sociedade mundial e brasileira e, por isso, participam ativamente de situações complexas, como o desemprego, a crise econômica mundial, a ideologia sexista, a formação
do desejo pela mídia, das redes sociais que refazem o seu cotidiano, o seu mundo mental
e a sua percepção.
Pode descobrir também que essa trajetória é atravessada por um novo regime da vida
familiar, pela intensa mobilidade de símbolos, pelo desenraizamento de tradições, de valores e gostos. São agentes do nomadismo contemporâneo, da aceleração do tempo, dos
espaços claustrofóbicos.
O jovem, hoje, está inserido no mundo narcísico da moda, no mundo perigoso da violência, na “drogadição”. Inserido no mundo metafísico da religiosidade, do esoterismo,
I(2(J0)&0+($#(K$0<+","(L)#"%"($(M+0*$330+(10(NOPF(Q(RSK
T(2(J0)&0+"($#(K$0<+","($(M+0*$330+"(10(NOPF(Q(RSK
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da auto-ajuda; no mundo precoce da gravidez na adolescência, no hábito de ingestão de
bebidas alcoólicas, ainda tão precoce; no mundo da mudança da estrutura do trabalho.
Não é difícil descobrir que o jovem é um ser fragmentado. A juventude é heterogênea,
dispersa, contraditória.
LD(")&0+$3(:)$(1/.$#(:)$("(U)!$%&)1$(>()#(*$%V#$%0(:)$(%"3-$(%0(,%"4(1"(1>-"1"(1$(
IWAX(9"+"(0(-0#$Y0(1"(1>-"1"(1$(IWZX'($%:)"%&0(-"&$<0+/"7([)&+03(1/.$#(:)$(0(U0!$#(
sempre existiu. Mas a juventude, como um coletivo identitário, é recente. E como grupo
/1$%&/&D+/0'( 3)"( ",+#"YG0( >( 904\&/-"7( ]G0( ?( &0"( :)$( 4"%Y"+"#( 0( 3$)( %0#$( %"( ;/3&H+/"(
contemporânea a partir da luta contra a Guerra do Vietnã; da inserção nos movimentos
-0%&+"(0(+"-/3#0^(%"(4/1$+"%Y"(1"3(5"++/-"1"3(1$(M"+/3(1$(IWZ_7
Na década de 1980 emergiu uma juventude que tem fascínio pela tecnologia, pelo
consumo, pela Coca-Cola. Daí, algumas vertentes tratarem de fazer uma análise comparativa: de uma juventude revolucionária da década de 1980 para uma juventude alienada
após a década de 1980.
`(!$+1"1$(:)$(%"(1>-"1"(1$(IWZX(&0103(03(U0!$%3(9"+&/-/9"!"#(103(#0!/#$%&03(904\ticos? Se pensarmos bem, a maioria dos jovens, no Brasil, nessa época, estava no campo,
compunha as altas cifras do analfabetismo. Por isso, havia desigualdades nessa juventude,
que permanecem hoje. É por isso que a juventude deve ser analisada conforme o contexto social do qual participa.
O mundo de hoje apresenta uma taxa menor de analfabetismo; os jovens já não se casam tão cedo; as mulheres alongam o tempo da fertilidade, mas diminuem a fecundidade
e, simultaneamente, a expectativa de vida das pessoas aumenta. Isso muda a corporeidade
e o sentido de sua ação para compor a sedução ou para desenvolver a sexualidade.
F3(#)1"%Y"3(30-/"/3("&)"/3(&+".$#(0)&+"3(-0%3$:)B%-/"37(LD()#"(1/#/%)/YG0(10(&$#90(1"(/%*a%-/"7(F(-+/"%Y"(>(b"1)4&/."1"c'(4"%Y"1"(%"(U)!$%&)1$(#)/&0(-$107(L0U$'("(9+/meira experiência sexual se dá por volta de 13 anos, conforme pesquisas. Estamos na
sociedade da pressa, que joga a criança para o mundo adulto precocemente.
Na sociedade da competição, da imagem, o jovem é valorizado como signo de propaganda.
E isso constitui uma cultura permeada por uma ideologia. Ninguém quer envelhecer. Ninguém
pode envelhecer. A cultura juvenil diz respeito à sedução, beleza, vitalidade, força sexual.
Desta forma, também, há a infantilização do adulto. Para saber quem é o jovem hoje, precisamos pensar na sua inserção social. Precisa-se, metodologicamente, fazer duas perguntas:
“Qual é a sociedade com a qual ele se depara?”
“Qual é o seu jogo e a sua astúcia diante dessa sociedade?”
Em síntese: para compreender o aluno atual faz-se necessário entender a cultura juvenil que, por sua vez, requer a interpretação de sua inserção na sociedade atual.
A inserção se dá numa sociedade de referências morais frágeis, fragmentadas, sem coesão.
De um lado, tudo se torna espetacularizado: a missa do Pe. Marcelo, o gesto porno<+D,-0(1$()#"(9+09"<"%1"(1$(&$4$!/3G0^()#(1$3,4$(1$(-"++0(1$(50/37(]0!"3($@/<B%-/"3($(
preconceitos conformam outra gestão existencial do tempo do jovem atual.
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]$33"( -0%,<)+"YG0'( 03( 9"/3( 9$+1$#( "( -"9"-/1"1$( 1"( &+"%3#/33G0( 1$( !"40+$3( $( &B#(
como concorrentes as máquinas midiáticas que produzem outros meios para competir
-0#(03(103(9"/3'($*$&/!"%10(3$#/0&/."Yd$3(#"/3($,-/$%&$3(9"+"(*0+#"+(0("*$&0($(0(1$3$U07
Os jovens, chamados para consumir coisas e símbolos, desenvolvem táticas como as
dos adultos, privatizando as soluções, organizando-se em tribos ou gangues. Como o su9$+$<0(>(*+D</4'("(3)"($%$+</"(>(-"9/&"4/."1"(9"+"(0)&+03(,%37([3(1/3903/&/!03(:)\#/-03'(90+(
exemplo, tornam-se paliativos para resolver a sua angústia, embora por pouco tempo.
]$33"(-"+&0<+","'("(U)!$%&)1$(%)%-"(*0/(&G0("-;/%-"4;"1"7
J/.23$(:)$($4"(>(3)9$+,-/"4'("4/$%"1"'(1$50-;"1"'(3$#(9+09H3/&0'("#0+"4'(/%1/3-/94/%"da, desinteressada, sem capacidade de realizar projetos coletivos. Mas ao vê-la por outros
aspectos pode-se compreender que a juventude atual lida com os problemas de um jeito
1/*$+$%&$(10("1)4&07(C$#()#"(9$+-$9YG0(+D9/1"'(#)4&/*0-"1"'(4>9/1"'(1$(")1/YG0(#=4&/pla. Por isso, o trabalho em grupo é difícil, embora sua potência seja criativa. A ação da
juventude é qual o mundo é.
Em recente pesquisa, constatamos que o jovem ama a escola, mas não gosta das aulas.
Apropria-se dela, conforme pesquisa do MEC, como o lugar onde encontra os amigos,
namora, estabelece comunicação com seus pares. Daí podermos dizer que a escola é
apropriada pela cultura juvenil; coloca os trabalhos da reorientação curricular com o dever de conhecer quem é o sujeito com o qual trabalhamos e discute nossas representações
sobre ele.
Não há como efetivar “uma grande virada na escola” pensando a atual juventude a
partir da nossa juventude.
É preciso dar voz à juventude, respeitar sua cultura e, a partir daí, trabalhar os conceitos e valores que permeiam o seu mundo.

M","$N()%09&O%O8%4>$P-)09
ARROYO, Miguel. Imagens Quebradas – trajetórias e tempos de alunos e mestres, Petrópolis – RJ:
Ed. Vozes, 2004.
LFee'(P&)"+&7(A identidade cultural na pós-modernidade.(IX($17(f/0(1$(g"%$/+0h(JMiF'(TXXA7
8FfCN]P'(j/4#0%&(1$(80)+"7(“Trilhas Juvenis”: uma análise das práticas espaciais dos jovens
em Goiânia.(J/33$+&"YG0(1$(8$3&+"10($#(K$0<+","(1"(R*<'(TXXk7
MOelFfC'(M7(M7(!"#$%&'($)"*+%",)"-+."/+01&'234"53"4,67$&'#'535$"2+8&$)*+%98$3: São Paulo: Iluminuras, 2000
MOelFfC'(M7M7(;'53"<3*'&30."$843'+4"5$"='+*+01&'23: São Paulo: Iluminuras, 2003.
jFf]NOf'(g$"%2M/$++$7(A mundialização da cultura. Bauru-SP: Edusc, 2003
SOUZA, Regina Magalhães de. Escola e Juventude: o aprender a aprender.(PG0(M")40h(OJR6Q
Paulus, 2003.
CFmORCN'( ]0+#"7>,67$&'#'535$4" $" ;182,0+4" >+2'3'4." <3?@" A'0+4B-2+: Org. Matias de Souza,
N4."7(n9D<3(TZT("(Topq7(]"&"42f]'(TXXk7
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LETRAMENTO EM TODAS ÁREAS
Agostinho Potenciano de Souza3

CD+"@"*3%3"3"$42+03E")34"*3%3"#'53"F,$"3*%$85$)+4 (Sêneca)

Desde o século XIII, nós que falamos português chamamos de letrado aquele que acumulou muita leitura, tornou-se instruído no vasto campo do conhecimento ou, então, na
literatura. O letrado é reconhecido pelo acúmulo de leituras e informações que possui.
M0+>#'( %"3( 1)"3( =4&/#"3( 1>-"1"3'( )#( %0!0( -0%-$/&0( !$#( 1$3&+0%"%10( "( :)"4/,-"YG0'(
muitas vezes zombeteira, do letrado tido como sábio, que pouca aplicação prática faz do
seu conhecimento. O sentido recente tem até uma direção oposta, pois a relação com a
escrita não é compreendida como a de erudição. O novo letrado é aquele que sabe fazer
uso prático dos diferentes tipos de material escrito.
No espaço escolar que esse conceito vem fazendo o movimento de ondas renovadoras.
O letramento passou a ser um convite a olhar de modo diferente as atividades pedagógicas
de todas as disciplinas. Movido por essa onda, o pêndulo dos professores está se afastando
do ponto da repetição das palavras do que é lido no livro didático ou ouvido nas aulas
expositivas, como modo de reconhecer que o aluno aprendeu, e procura o outro ponto
que é o da manifestação criadora do conhecimento. Parece estranho para as gerações que
*0+"#("!"4/"1"3(9$4"(+$9$&/YG07(P)+<$'($%&G0'(0(1$3",0'($33$(#010(1$($%-"+"+(9+054$#"3(
como motivação e não como lamúria.
r)$(+".d$3(&$+\"#03(9"+"(9$%3"+(%033"(9+0,33G0(-0#0()#(&+"5"4;0(1$(4$&+"#$%&0s(
C"4!$.("4<)#"3(-0%3/1$+"Yd$3(305+$(0(&$+#0(%03("U)1$#(:)"%&0("03(*)%1"#$%&03(1$()#"(
concepção que, entre nós, ainda está nos passos iniciais. Os antropólogos observaram que
"4<)#"3(30-/$1"1$3'("0(&$+(-0%&"&0(-0#("($3-+/&"'(30*+$+"#(!D+/"3(#01/,-"Yd$3(:)"%&0("0(
conhecimento, que circulava apenas pela orality (oralidade). Essa forma diferente da linguagem, a literacy (letramento, entre nós; literacia, em Portugal), propiciava novas práticas
individuais e coletivas de adquirir e transmitir o saber, veiculando novos valores sociais.
Isso produzia uma situação nova, a cultura da escrita.
Outro uso do termo está ligado a instituições internacionais (a UNESCO é a principal)
que procuram indicadores avaliativos do nível de letramento das nações atuais, ou seja,
!$+/,-"#(0(-/1"1G0(:)"%&0(?(b"9&/1G0(1$(3"5$+'(-0#9+$$%1$+($()&/4/."+("(/%*0+#"YG0($3crita na vida cotidiana, em casa, no trabalho, na comunidade, visando alcançar objetivos
pessoais e ampliar seus conhecimentos e suas capacidades” (OCDE – Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Letramento e sociedade do saber. 1997).
O letramento torna-se mais exigente quando, voltado aos usos sociais da escrita, não
só atende às práticas de ler e escrever, mas também se ocupa do aprender a questionar os
materiais escritos. Além das práticas relacionadas à escrita, preocupa-se com a qualidade
e a crítica.

p(2(J0)&0+($#(F%D4/3$(10(J/3-)+30(M+0*$330+(1"(S"-)41"1$(1$(e$&+"3(1"(RSK
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As diversas disciplinas têm, em consequência desse ponto de vista sobre o saber, uma
!"3&"(&"+$*"7(F*$/&"3("()#(&0#(1$($+)1/YG0'(%033"3(1/3-/94/%"3(1$,%$#(50"(9"+&$(10(-0%&$=10(9"+"(,%"4/1"1$3(1$#"3/"10($3-04"+$3($(90)-0(=&$/3(?(!/1"(9+D&/-"7([(:)$(03("4)%03(
aprendem é manifestado pela repetição nas avaliações. Quantas horas de aula e de estudo
9"+"(3"/+(5$#(%"(9+0!"($777(90%&0(,%"4E(S"4&"(%$33$(#010(1$("</+()#"(!/3G0(1$(4$&+"#$%&07
Vejamos um fato ilustrativo: um professor, ao iniciar o conteúdo “sistema digestivo”,
chamou três alunos à frente, deu a cada um deles um chocolate e pediu que dissessem o
que acontecia a cada passo, desde a mastigação. Do que foi ouvido, várias perguntas surgiram na cabeça dos aprendizes. Em outro momento, foi lido o capítulo do livro didático
e, em grupos, feitas algumas novas perguntas, por escrito. Mais aulas, com quadros ilus&+"&/!03'(4$/&)+"3'(-0%!$+3"3($#(<+)90'(9$+<)%&"3($(+$3903&"37(]0(,%"4'(-"1"("4)%0(1$!$+/"(
produzir um texto explicando ao irmão mais novo como se realiza o processo digestivo. O
letramento, nesse caso, incluiu atitude de pesquisa, leitura, conversas orientadas, escrita
dirigida a um interlocutor real.
Muitos docentes já ensinam com atitude de letramento. Faz algumas décadas que nossa educação se volta para a relação entre a leitura da palavra e a leitura do mundo, uma
expressão de Paulo Freire que repercutiu muito bem porque os interlocutores estavam
-"%3"103(103(-0%&$=103(1/3&"%-/"103(1"(!/1"(9+D&/-"7(C01"3("3(1/3-/94/%"3($3&G0(+$!$%10(
suas práticas, buscando ligações do seu campo de saber com a vida cotidiana e suas necessidades de conhecimento.
O jeito de fazer um ensino de bom letramento não está disponível a pronta entrega.
Cada um de nós está convidado a fazer suas hipóteses pedagógicas, os cortes de certos
conteúdos, o acréscimo de outros. É um projeto coletivo, feito pelos professores da área,
conversando muito, aprendendo junto. Que conhecimentos são interessantes para o letra#$%&0($#(K$0<+","s(O#(L/3&H+/"s(O#(F+&$3s(O#(O1)-"YG0(S\3/-"s(O#(M0+&)<)B3s(O#(
Física? Em Química? Em Matemática? Em Biologia?
A cultura da escrita no meio escolar está procurando um outro viés, diferente e distanciado daquele da erudição. O que está escrito serve para a informação, as conversas
1/+$-/0%"1"3'(%0!03(&$@&03($3-+/&037(e$+'(*"4"+(305+$(0(:)$(*0/(4/10'($3-+$!$+(305+$(0(:)$(*0/(
lido e falado, são atividades que trazem essa nova onda para embelezar e atrair alunos e
professores para as praias do conhecimento das diversas áreas.
O pêndulo se move, pois somos criadores de situações didáticas semelhantes às situações que ocorrem nas atividades da vida social. Com essas práticas, com essa cultura voltada para o novo letrado, estamos contribuindo para formar o cidadão preparado para o
&+"5"4;0'(9"+"("3(+$4"Yd$3(30-/"/3'(9"+"("(+$t$@G07(R#(a%<)40(+$&0'()#("-$%&0'()#(#"9"'(
)#(<+D,-0'()#(D-/10'()#($@$+-\-/0(1$("40%<"#$%&0'()#"(1"&"'()#"(9/%&)+"'()#($3&V#"<0'(1$/@"#(1$(3$+(05U$&03(10(9"9$4(0)(10(:)"1+0(1$(</.nEq($(&0+%"#23$(-0%;$-/#$%&03(9"+"(
a vida. Vale a pena, se a alma não é pequena.
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CULTURA LOCAL
Noé Freire Sandes4

Cultura local é um dos conceitos que compõem o eixo do processo de reorientação
curricular em curso em Goiás. É certo que essa escolha expressa os anseios dos professo+$3(1$(L/3&H+/"(1"(+$1$(9=54/-"(10(O3&"10(1$(K0/D3h(9$%3"+("(;/3&H+/"("(9"+&/+(1"3(!/!B%cias e experiências do lugar. Essa percepção já se apresenta como proposta na década de
1990, com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Cabe ressaltar a centralidade da noção
de identidade como chave do processo formativo defendido pelos parâmetros. O debate
sobre identidade estava claramente associado à ideia de diversidade, portanto, formulava23$()#"(-+\&/-"("(-$+&"(&+"1/YG0(;/3&H+/-"(:)$(3$<)/"'($#(3$)(9+0-$330(+$t$@/!0'()#(&$#90(
ordenado pelo Estado-Nação.
Romper com a historicidade tradicional, portanto, exigia a valorização da cultura local. Nessa proposição se percebe claramente a presença do olhar antropológico como
guia da diversidade. Certamente, o diálogo entre historiadores e antropólogos tornou-se
#"/3(9+0*\-)0(-0#0(0(4"+<0(1$3$%!04!/#$%&0(1"(-;"#"1"(L/3&H+/"(6)4&)+"47(]"(!$+1"1$'(
abriga-se nesse campo uma imensa diversidade de trabalhos e metodologias que apontam
para a profícua relação entre os dois campos de conhecimento.
Nesse processo, o debate sobre história local ganha destaque. Finalmente, o que vem a
ser cultura ou história local? E por que não regional ou nacional? Ao que parece o debate
sobre nação e região permaneceu preso à tradição conservadora, pois tais escalas demarcavam um espaço homogêneo, alheio ao compromisso do historiador com a noção de di!$+3/1"1$7(]0($%&"%&0'(03($3&)103(-)4&)+"/3(+$1$,%/+"#(0(-"#90'("3(/1$%&/1"1$3(%"-/0%"/3(
se transformavam em objeto de investigação do historiador interessado na constituição e
na difusão desse imaginário nacional, ordenado por instituições culturais, entre as quais
a escola.
No processo de reorientação curricular em Goiás, a cultura local está associada ao
debate sobre a nação, com o claro intuito de discutir a formação de uma comunidade
%"-/0%"4($(+$</0%"47(F9+$3$%&"23$(&"#5>#(0(1$3",0(1$(+$t$&/+(305+$(!/!B%-/"3($($@9$+/ências locais e para tanto o debate sobre a relação entre a memória e a história se transformou em importante estratégia para compreensão do tempo histórico. Interessava ao
grupo pensar a experiência local e sua relação com o social, pois a história é uma só. As
diferenças espaciais decorrem do uso de escalas diversas voltadas para compreensão da
"YG0(10(;0#$#(%0(&$#907(O%&+$&"%&0'(%$#(3$#9+$(-0%&"#03(-0#(9$3:)/3"3($(+$t$@d$3(
capazes de responder ao desejo legítimo do cidadão em recompor as experiências vividas
em sua região. Em Goiás, é perceptível a carência de pesquisas que respondam a essa
4"-)%"(10(-0%;$-/#$%&0(;/3&H+/-07(f$&0+%"#03("0(90%&0(1$(9"+&/1"(1$33"(+$t$@G0h("(+$gião se representa como comunidade-imaginada. A cultura goiana, sempre associada aos
elementos rurais de nossa cultura – em especial a culinária, as festas e a música sertaneja
u(3$("9+$3$%&"(-0#0(-"#90(1$(+$t$@G0(9"+"(0(;/3&0+/"10+7(O33$3(&+"Y03(3G0(-0#90%$%&$3(
k(2(J0)&0+($#(L/3&H+/"($(M+0*$330+(1"(RSK
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de uma cultura tanto urbana quanto rural, presente na capital e nos diversos municípios
do Estado.
O campo de estudos sobre Goiás e sua história foi constituído por estudiosos locais
desde o século XIX, e encontra nas universidades goianas, nos museus e nos institutos de
pesquisa um amplo acervo de dados e estudos sobre a região. Entretanto, há uma carência de materiais didáticos que permitam a difusão desses estudos para a rede escolar. O
1$3",0("(3$+($%*+$%&"10(-0%3/3&$($#($%-0%&+"+("3(-0%$@d$3($%&+$("3(!D+/"3($3-"4"3($($39"cialidades para que a cultura e a história local representem uma abertura para o diverso,
permitindo, assim, que as identidades constituídas em Goiás, e suas diferenças, sejam
representadas sempre no plural.
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UM PERCURSO DE PARCERIA
Equipe Cenpec5

“Aprender com outros educadores as artes do mesmo ofício.”
Miguel G. Arroyo

Se olharmos para trás, vemos um longo caminho de parceria e construção coletiva per-0++/107(N%/-/"#03("(1/3-)33G0(10(-)++\-)40(10(Zv("0(Wv("%0'(%0(,%"4(1$(((TXXk'(1$5"&$%10(
0(3/<%/,-"10(1$()#"(+$0+/$%&"YG0(-)++/-)4"+(:)$(-0%&+/5)\33$(9"+"("(<"+"%&/"(10(1/+$/&0(
à educação dos adolescentes e jovens goianos. O direito a uma educação de qualidade
foi entendido aqui como acesso, permanência e terminalidade com sucesso, portanto, o
grande pilar de sustentação dos trabalhos.
As equipes pedagógicas das 38 subsecretarias do estado (cerca de 400 educadores)
$%-0%&+"!"#23$'(+$<)4"+#$%&$'(9"+"(+$t$&/+'(U)%&0(-0#("($:)/9$(&>-%/-029$1"<H</-"(1"(
Superintendência do Ensino Fundamental, docentes das Universidades Federal, Estadual
e Católica e equipe do Cenpec, as bases teóricas da proposta, em diálogo com a realidade
educacional da rede de ensino estadual de Goiás.
O movimento que acontecia na formação centralizada repetia-se nas diferentes regiões
do estado, com diferentes níveis de participação, dependendo da possibilidade de mobilização de cada subsecretaria.
M"+&/#03'($%&G0'(1$()#("#940(1/"<%H3&/-0(1"(+$1$($(*0#03(+$t$&/%10(305+$($33"(+$"4/1"1$'(&$0+/."%10(305+$($4"7([3(9+01)&03(1$33$(#0#$%&0'(:)$(-;"#"#03(1$(bf$t$@d$3(
para a Reorientação Curricular” foram muito importantes e alguns deles nos forneceram
alicerces para a construção da proposta curricular do Estado. Podemos citar alguns:
w("(1$,%/YG0(103($/@03("+&/-)4"10+$3(10(-)++\-)40(u(4$/&)+"($(9+01)YG0(1$(&$@&0'(9+D&/cas juvenis e práticas culturais locais, que contribuíram para tornar mais orgânico e
#$%03(*+"<#$%&"10(0(-)++\-)40(((10(Zv("0(Wv("%0^(
w(a construção coletiva de textos de concepção das áreas que estabeleceram consenso em
relação aos objetivos, objetos de estudo e métodos de ensino para cada uma delas.
O%-$++"#03($33$(9+/#$/+0(#0#$%&0'($#(TXXZ'(-0#("($%&+$<"(?(+$1$(103(-"1$+nos <,%%12,0+"$)"H$63&$"I1 a 4 ) e com uma assembleia, na cidade de Pirenópolis, que
indicava, então, à futura administração do estado, a necessidade de continuar as
1/3-)33d$3(305+$(0(-)++\-)40(1$(Zv("0(Wv("%0($(0(1$3$U0(:)$(-0#$Y"!"("(3$+($@9+$330(

A(2(F1+/"%0(x/$/+"'(8"+/"(g03>(f$</%"&0($(8$y+/(x$%-/(6;/$*,h(F33$330+$3(10(6$%&+0(1$(O3&)103($(M$3:)/3"3($#(O1)-"YG0'(6)4&)+"($(
Ação Comunitária - Cenpec
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como na fala de uma professora: “ Agora, o que precisamos é de diretrizes comuns
que nos indiquem claramente os conteúdos que devemos desenvolver em cada ano
de escolaridade e em cada disciplina”.
Construir uma matriz curricular para toda a rede estadual também era a demanda da
nova administração, que continuou apostando na participação, mas agora em outra mão:
a equipe da Superintendência indo às subsecretarias.
Que movimento seria necessário para a construção de uma matriz curricular destinada à toda a rede, que levasse em conta os objetivos e eixos da Reorientação Curricular e
contemplasse as concepções de cada D+$"(10(-0%;$-/#$%&0'(UD(1$,%/103'(-0%U)%&"#$%&$'(
nos cadernos <,%%12,0+"$)"H$63&$J
Num primeiro momento foi realizada uma investigação com os professores, dos conteúdos e das práticas pedagógicas mais presentes nas salas de aula do estado para, a partir
daí, desencadear ampla discussão sobre eles, elaborar as matrizes por ano e por área do
conhecimento e colocá-las para a validação da rede.
Estudos, reuniões, propostas, idas e vindas, consensos, disputas, certezas, incertezas e
#)/&0(&+"5"4;0(#"+-"+"#($33"(1/3-)33G0($'(%0(,%"4(1$(TXX_'(0(6"1$+%0(A(1"(f$0+/$%tação Curricular – Matrizes Curriculares- foi publicado, constituindo um importante
parâmetro para os educadores de Goiás.
Nesse caderno estão indicados conteúdos e expectativas de aprendizagens que gostaríamos
de que nossa juventude se apropriasse para inserir-se nesse complexo mundo em que vivemos.
O que ensinar estava portanto acordado, mas era necessário responder outras questões: Como ensinar novos conteúdos, tradicionalmente ausentes das grades curriculares?
Como estudar velhos e valiosos conteúdos, dando-lhes sentido? Como ensinar de forma
que a marcha do ensino acompanhe a marcha da aprendizagem?
Foi para tentar dar respostas a estas questões que pensamos em elaborar, de forma também conjunta com a rede, somando saberes, propostas exemplares de desenvolvimento
de determinados conteúdos, sugeridos pelos próprios professores, dada sua complexidade
ou sua originalidade . Optamos por organizar esses conteúdos em sequências didáticas
Assim foram publicados trezes cadernos <,%%12,0+"$)"H$63&$(%v(Z2(>$F,K82'34"H'5L&'234(9"+"(03(Zv(
e 7º anos e treze cadernos <,%%12,0+"$)"H$63&$"nº 7- >$F,K82'34"H'5L&'234 para o 8º e 9º anos, os quais,
praticamente fecham mais um ciclo do movimento de Reorientação Curricular.
A expectativa é de que essas sequências didáticas sejam estudadas, discutidas, experimentadas na fala e no gesto de cada professor e no olhar curioso de cada aluno.
A expectativa é também de que os professores, em momentos individuais e coletivos, se
/%39/+$#($(-+/$#(%0!"3(P$:)B%-/"3(J/1D&/-"3'(94"%$U"1"3(-0#(-"+/%;0($(+$t$@G0'(4$!"%do em conta o que sua área de conhecimento preza e o que seus alunos necessitam para
avançar no processo de aprendizagem.
Além dessas expectativas, temos também um desejo: o de que as ideias e conteúdos,
presentes nos materiais produzidos participativamente, sejam objeto de estudo nas universidades e que nossos futuros professores os analisem e, também, ajudem a transformá-los,
tornando sempre viva a discussão curricular no estado de Goiás.
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Melhorar a qualidade da escola pública brasileira é de responsabilidade de cada um e
1$(&0103(%H37(O%!04!$(!D+/"3($(/#90+&"%&$3(#)1"%Y"3(-0#0("3(+$*$+$%&$3("0(,%"%-/"#$%&0(1"($1)-"YG0'(?()+<$%&$(!"40+/."YG0(1"(9+0,33G0(10-$%&$($(*0+#"YG0(1$($1)-"10+$3'(?((
grande mobilização para uma gestão educacional democrática e participativa, a serviço
da garantia do direito à educação para todos os brasileiros. E envolve também uma séria
discussão curricular.
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PRÁTICA DOCENTE EM ARTE COMO PRÁTICA INTELECTUAL:
POLÍTICA, PESQUISA, REFLEXÃO, PENSAMENTO, DESEJO.
Henrique Lima Assis1

Em continuidade ao Programa de Reorientação Curricular iniciado em 2004, esta
publicação apresenta o resultado de mais um momento de diálogo com professores e professoras de arte representantes das diferentes regiões do Estado. Este caderno de número
7, da série “Currículo em Debate”, integra as sequências didáticas2 dos 8º e 9º anos do
ensino fundamental, o qual é destinado aos docentes que ensinam arte na rede estadual
de educação de Goiás.
As sequências didáticas constituem-se em mais um momento de discussão e construção curricular nas escolas. Fundamentados, principalmente, em Moreira (2001), Sacristãn
nIWWAq($(P/4!"(nIWWWq'(-0#9+$$%1$#03(0(-)++\-)40(-0#0()#"(3$4$YG0(1"(-)4&)+"'(:)$($%fatiza, em um universo mais amplo de possibilidades, certos elementos em relação a, ou
mesmo em detrimento de outros. Compreendemos, também, o currículo como campo de
3/<%/,-"YG0'(&$++/&H+/0'(10-)#$%&0'(+$1$(1$(+$4"Yd$3'(901$+'(&+"U$&H+/"'(")&05/0<+","'(:)$'(
por meio das disputas, tanto individuais quanto coletivas, contribui para a produção de
identidades culturais.
Porquanto não há neutralidade em nenhuma seleção, não podemos olhar com inocência ou romantismo para as seleções que os currículos operam, pois ao enfatizar ou
omitir temas, conteúdos, habilidades, saberes, estas seleções anunciam posições políticas
e ideológicas que atuam a favor de interesses de determinados grupos. Nesta direção,
Freire (1987) nos dizia que ensinamos sempre a favor de alguém e contra alguém, ou seja,
as ênfases e omissões curriculares constituem-se no resultado das disputas culturais, dos
$#5"&$3'(103(-0%t/&03($#(&0+%0(103(3"5$+$3'(;"5/4/1"1$3'(!"40+$3(:)$()#(<+)90(-0%3/1$+"(
plausíveis de serem ensinados e aprendidos por outros. Neste contexto, “ao acolherem
certas vozes e ao silenciarem outras, intenta-se produzir determinadas identidades raciais,
3$@)"/3'(%"-/0%"/3'(-0%,+#"%1023$(0)(%G0(+$4"Yd$3(1$(901$+(;$<$#V%/-"3c(n6F]O](i(
8[fONfF'(TXXI'(97(Xoq7(O%&G0'($%3/%$#03("(*"!0+(1$(&0103(03(%03303($3&)1"%&$3E
Compreendemos, também, a educação em arte como uma seleção da cultura, e assim,
procuramos desenvolver ações educativas que extrapolam as aprendizagens para além do
universo eurocêntrico e monocultural. Sabemos que coexistem múltiplas lógicas de relacionar, ver, criar, imaginar, simbolizar, investigar, representar por meio das imagens, sons
e movimentos. Neste sentido, apoiados em Silva (1999), pensamos e desejamos um currículo de arte que seja capaz de questionar os saberes consensuais, assegurados, conhecidos

I(2((8$3&+$($#(6)4&)+"(x/3)"4(SFxQRSK'(e/-$%-/"10($#(F+&$3(x/3)"/3(SFxQRSK'(600+1$%"'(%0(6$%&+0(1$(O3&)10($(M$3:)/3"(6/+"%1"(1"(F+&$'("($:)/9$(1$(F+&$(10(]=-4$0(1$(J$3$%!04!/#$%&0(6)++/-)4"+'(1"(P)9$+/%&$%1B%-/"(1$(O1)-"YG0(lD3/-"(Q(P$-+$&"+/"(1$(
Estado da Educação.
T(2((F(3$:)B%-/"(1/1D&/-"(9"+"(6;/$*,($&("4(nTXXW'(97(Ipq(b>()#"(3/&)"YG0(1$($%3/%0($("9+$%1/."<$#(94"%$U"1"'(0+<"%/."1"(9"330("(
9"330($(0+/$%&"1"(9$40((05U$&/!0(1$(9+0#0!$+()#"("9+$%1/."<$#(1$,%/1"7(PG0("&/!/1"1$3(3$:)$%-/"1"3('(-0#("(/%&$%YG0(1$(0*$+$-$+(
1$3",03(1$(1/*$+$%&$3(-0#94$@/1"1$3(9"+"(:)$(03("4)%03(9033"#'(<+"1"&/!"#$%&$'("9+09+/"+$#23$(1$(-0%;$-/#$%&03'("&/&)1$3($(!"40+$3(
considerados fundamentais.
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e assentados e que promova estratégias que favoreçam ou estimulem, em relação às identidades culturais, o cruzamento de fronteiras, o impensado, o arriscado, o inexplorado, o
ambíguo, o hibrido, o nômade.
Para que esses pensamentos e desejos sejam concretizados, faz-se necessário: (a) a superação da ruptura que há entre o que acontece dentro e fora da escola, construindo,
para tanto, sequências didáticas que possam dialogar com os desejos e interesses dos estudantes; (b) o exercício docente especialista, conforme as Diretrizes Operacionais da Rede
M=54/-"(O3&"1)"4(1$(O%3/%0(1$(K0/D3(TXXWQTXIX^(n-q("(*0+#"YG0(-0%&\%)"($(-0%&/%)"1"(
dos docentes e (d) a adequação de espaço físico e a aquisição de materiais artístico-peda<H</-03($39$-\,-03("(-"1"(D+$"(1"("+&$7(
Pensar e desejar uma educação em arte que facilite “experiências críticas”, conforme
",+#"( L$+%"%1$.( nTXXW'( 97( TX_q'( :)$( 1$3$3&"5/4/.$#( ;$<$#0%/"3'( :)$( "9+0@/#$#( 03(
sujeitos das representações dos universos negro, indígena, homossexual, feminino, ido30'(/%*"%&02U)!$%/4'(-4"33$(&+"5"4;"10+"'(9$330"3(-0#(1$,-/B%-/"'(90+($@$#940'(1$#"%1"'(
além dos itens acima citados, professores comprometidos e empenhados “no aperfeiçoamento de sua prática [...] capaz[es] de bem exercer a crítica do existente, função de todo
e qualquer intelectual” (MOREIRA & MACEDO, 2001, p. 121).
Professor como intelectual – uma prática docente em arte como uma prática intelectu"4(u(3)3-/&"("3(1/#$%3d$3(904\&/-"'(/%!$3&/<"&/!"($(+$t$@/!"(10("&0(1$($1)-"+7(K/+0)@(nIW__q(
",+#"(:)$("(-"&$<0+/"(/%&$4$-&)"4($%*"&/."(&"%&0("("&/&)1$(/%&$+$33"1"(1"(9+D&/-"(10-$%&$(
quanto o papel que o professor desempenha na legitimação ou no questionamento de
determinados interesses. Esperamos, diante deste cenário, que o professor se posicione
904/&/-"#$%&$("0(1$-/1/+Q3$4$-/0%"+("(*"!0+(10(:)$($(1$(:)$#(9+$&$%1$("&)"+Q$%3/%"+7
]0(-)++\-)40'(#"/3($39$-/,-"#$%&$(%$3&"3(3$:)B%-/"3(1/1D&/-"3(0(-0#9+0#/330(904\&/-0'(/%!$3&/<"&/!0($(+$t$@/!0(#"&$+/"4/."23$(%"(3$4$YG0'(%"(0+<"%/."YG0($(%"(1/3903/YG0(103(
-0%&$=103(-0%3/1$+"103(#"/3(3/<%/,-"&/!03(9"+"(-"1"(-0%&$@&0($(:)$(901$#'(0)(#$4;0+'(
devem colaborar para que os estudantes se localizem melhor no mundo em que vivem e
percebam as diferentes situações a que os indivíduos e grupos estão submetidos por razões
econômicas, políticas, étnicas, raciais e de gênero, dentre outras.
Em sintonia com estas concepções, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás –
SEDUC – GO acredita que a cultura precisa ser estudada a partir da expansão de tudo
o que a ela está vinculado e ao papel distintivo que assume em todos os aspectos da vida
30-/"47(J$("-0+10(-0#(L"44(nIWWoq(b"(-$%&+"4/1"1$(1"(-)4&)+"c(9+$3$%&$(%"3(0+/$%&"Yd$3(
curriculares para a disciplina arte3, nas suas diferentes áreas, parte do pressuposto de que
*0&0<+","3'(&$-$4"<$%3'(-"%&"&"3'(-/+-0'(*04<)$103'(3$+$3&"3'(-/+"%1"3'(9$Y"3(1$("+&$3"%"&03'(
"+:)/&$&)+"3'(,4#$3'(outdoors, jingles, bordados, dispositivos de alta tecnologia, vitrines, livros didáticos, roupas, imagens televisivas, folia de reis, shows, *$%?+%)382$4, concertos, con<"1"3'(%0&/-/D+/0(1$(&$4$!/3G0'(<+D,-03'($3-)4&)+"3'(-)++\-)403($3-04"+$3'(90+($@$#940'(%G0(
são apenas manifestações culturais, porém, são práticas de representação, impregnadas
de experiência estética, a inventar sentidos que circulam e operam nos territórios culturais
0%1$(3/<%/,-"103($(;/$+"+:)/"3(3G0(-0%3&+)\1037
p(2((F3(0+/$%&"Yd$3(-)++/-)4"+$3(9"+"(D+$"(1$("+&$(901$#(3$+(-0%3)4&"1"3(%0(6"1$+%0(A(1"(3>+/$(6)++\-)40($#(J$5"&$(%0(3/&$(;&&9hQQ
zzz73$1)-7<07<0!75+Q$1)-"-"0Q$%3/%0Q*)%1"#$%&"4Q1/+$&+/.$37"39({("-$33"10($#(XWQXZQTXIX7
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Uma das seleções feitas pela SEDUC – GO para que as aprendizagens artísticas se
tornem experiências críticas foi a organização do trabalho pedagógico no formato de
3$:)B%-/"3(1/1D&/-"37(C"4($3-04;"(*0/(#0&/!"1"(&$%10($#(!/3&"(:)$($33$(#01$40(9$+#/&$(
"03($3&)1"%&$3()#"(9"+&/-/9"YG0(#"/3("&/!"($(3/<%/,-"&/!"(%03(9+0U$&03(1$(&+"5"4;0(3$%10(
a sequência didática um conjunto de atividades planejadas que levam em consideração a
organização do tempo e a diversidade cultural dos grupos de estudantes.
É consenso na literatura educacional que planejar é fundamental para a excelência do
trabalho pedagógico. A partir das dinâmicas que movem as salas de aula, o ato de planeU"+'($#(-0%3&"%&$(1/D40<0(-0#(03(9$%3"#$%&03($(1$3$U03(103($3&)1"%&$3'(1$,%$(#$&"3'(&$mas e objetos de estudo, mobiliza recursos pedagógicos e humanos, motiva investigações.
Permite, ainda, a avaliação do percurso, o replanejamento e a ampliação das atividades.
Assim, para que as aulas de arte possibilitem aos sujeitos a apropriação e construção
1$(-0%;$-/#$%&03($(3/<%/,-"Yd$3'("3(3$:)B%-/"3(1/1D&/-"3($3&G0(0+<"%/."1"3(%)#"($3&+)&)+"(:)$(9+09d$("+&/-)4"+h(n"q("&/!/1"1$3(9"+"(!$+/,-"YG0(103(-0%;$-/#$%&03(9+>!/03(103(
estudantes, o que já sabem ou ouviram falar sobre a modalidade artística selecionada para
estudo; (b) atividades de ampliação dos conhecimentos; (c) atividades de sistematização
dos conhecimentos que garantam a retomada do percurso investigado, estudado, construído; (d) atividades de avaliação formativa que permitem aos professores acompanhar
os estudantes para intervir, ajustando o processo de ensino ao processo de aprendizagem,
observando a caminhada dos estudantes e, se for o caso, estabelecer novos encaminhamentos em relação ao processo cognitivo. Estas etapas estão aprofundadas no texto “Os
1$3",03(10(9+0-$330(1$($4"50+"YG0(1"3(3$:)B%-/"3(1/1D&/-"3c'(%0(-"1$+%0(Z7T'(P$:)B%-/"3(
didáticas – Convite à Ação, da série “Currículo em Debate”.
Outra dimensão política da ação docente é a acadêmica, expressa na ideia do professor
pesquisador. Esta dimensão tem sido fruto de inúmeras investigações, estudos de didática
e reformas educacionais na atualidade. Desses estudos, algumas características do profes30+(/%&$4$-&)"4'(9$3:)/3"10+'(+$t$@/!0(3G0(+$33"4&"1"3'($%&+$($4"3'
n"q(0(9+0*$330+(:)$(9$3:)/3"(0(-0%;$-/#$%&0($39$-\,-0(:)$($%3/%"^(n5q(0(9+0fessor que pesquisa sua prática em sala de aula; (c) professor que propõe atividades de pesquisa para seus alunos; e (d) professor aplica em seu cotidiano os
princípios e as atitudes de pesquisa, ou seja, que adota uma postura de investi<"10+(nfF8[P(TXXX("9)1(8[fONfF(i(8F6OJ['(TXXI'(97(ITZq7

Nesta perspectiva, os professores, ao lerem as sequências didáticas que integram o pre3$%&$(-"1$+%0'(1$!$#(9$+-$5$+(:)$(%G0(3$(&+"&"#(1$(#01$403("(3$+$#(+$9+01)./103(,$4#$%&$(
$#(3$)3(-0&/1/"%03($3-04"+$3'(#"3(1$()#(-0%!/&$(?(+$t$@G0'(?(9$3:)/3"'(?(-0%3&+)YG0(9$+#"%$%te, tomando-as como mais uma possibilidade de construir caminhos junto aos seus estudantes e
comunidades, arriscando, experimentando, dialogando, planejando, desestabilizando hegemo%/"3'(9+01)./%10(3/<%/,-"Yd$3'("9+$%1$%10($'(305+$&)10'(9$3:)/3"%107(
F(9"+&/+(103($@$#9403("9+$3$%&"103(":)/'(!0-B3'(9+0*$330+$3(1$("+&$'(9+0,33/0%"/3(/%&$lectuais que são, poderão elaborar suas próprias sequências didáticas, centradas no diálogo constante com seus estudantes e contextos, na pesquisa, na exploração, no distintivo,
%0( #$&"*H+/-0'( %"( !"40+/."YG0( 10( 9$+-)+30'( %"( +$t$@G0'( :)$( 9$+#/&"#( "03( $3&)1"%&$3(
conhecerem-se ou reconhecerem-se como sujeito integrante de uma cultura.
Teatro
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Em suma, nossa expectativa é que possamos construir referências de escolas que nossos
estudantes procuram, desejam, merecem. Do mesmo modo, que possamos questionar
toda sorte de discriminações e silêncios que ocorrem nos espaços escolares, o que implica
em problematizar as categorias, as hierarquias e os processos que as têm construído histó+/-"($(30-/"4#$%&$7(60%*0+#$("33/%"4"(O/3%$+(nTXX_'(97(IZq'(b&"/3("39/+"Yd$3'(#$)3("#/<03'(
3G0($3&+$4"3(9$4"3(:)"/3(!"4$("(9$%"($3&/-"+23$c7(r)$(%03($3&/:)$#03E
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POR QUE TEATRO?
Flávio Desgranges1

A questão pode parecer desprovida de sentido, em face dos tantos discursos - com os
quais estou de acordo, aliás - que defendem atualmente a adoção e o amplo oferecimento
do teatro enquanto disciplina curricular em nossas escolas. Mas, insisto, por que teatro?
De que modo a investigação desta linguagem artística pode colaborar na formação dos
"4)%03(1$(%033"3($3-04"3s([(:)$(>($39$-\,-0(?("+&$(&$"&+"4(:)$(9033/5/4/&"(3$U"(:)$(&0#"1"(
como experiência educacional relevante?
C$#D&/-"($3&"(:)$(!$#(3$%10(/%!$3&/<"1"("0(40%<0(103(&$#903($(:)$(-0%&/%)"("($3timular o pensamento e a atuação de artistas e educadores contemporâneos, já que as
respostas para tal questão apresentam-se enquanto elaborações históricas, que se alteram
com o tempo, apropriadas para as diversas relações estabelecidas entre teatro e sociedade
nas diferentes épocas.
Apresento, a seguir, algumas anotações sobre o assunto, na tentativa de tecer breves
+$t$@d$3( "( 9"+&/+( 1"( /%1"<"YG0( "%)%-/"1"7( P$#( 9$+1$+( 1$( !/3&"( "( -4"+"( %0YG0( 1$( :)$(
o ensino do teatro precisa ser pensado em tensão com as experiências artísticas de seu
tempo, e que não pode, pois, estar desvinculado das condições estéticas que sustentam as
experimentações cênicas contemporâneas; de modo a que o teatro adentre a instituição
educacional sem deixar-se aprisionar pela grade curricular, mas dotado da liberdade e do
potencial criativo que lhe são constituintes e necessários.
Não há aqui qualquer tentativa de esgotar o assunto, ou de fechar questão; ao contrário, o que se pretende é abrir debate, ou mesmo, quem sabe, fomentar a elaboração de
0)&+03( $%-"#/%;"#$%&03( 9033\!$/3( 9"+"( 0( $%*+$%&"#$%&0( 10( &$#"7( F4>#( 1$( &+"Y"+( ,03(
analíticos que estimulem a leitura das sequências didáticas apresentadas neste caderno,
das quais tive o prazer de participar.
Autonomia no processo

Em nossos dias, um dos aspectos marcantes do pensamento acerca do valor pedagó</-0(10(&$"&+0(9"+$-$($3&"+(%0(1$3",0(1$($4)-/1"+($#(:)$(#$1/1"("($@9$+/B%-/"("+&\3&/-0-teatral pode, por si, ser compreendida enquanto ação educativa. Ou seja, não se trata
de fazer teatro, ou participar de processos de investigação teatral, para se chegar a um
,#( 9+$!/"#$%&$( 1$&$+#/%"10'( #"3( &0#"+( 03( 9+0-$3303( "+&\3&/-03( -0#0( ,%"4/1"1$( 3$#(
,#7(]G0(3$(&+"&"'(90/3'(1$()#(9+0-$330(1$39+0!/10(1$(,%"4/1"1$'(#"3(:)$(304/-/&"("(9"+ticipação efetiva dos alunos no próprio processo, de maneira que tenham condições de
1$,%/+(-0%U)%&"#$%&$(3$)3(+)#03($(/%&$+*$+/+(%03(9+0-$1/#$%&03("(3$+$#("10&"1037(R#(
dos objetivos centrais do processo pedagógico passa a ser o de estabelecer condições para
I( 2( e/!+$210-$%&$( $#( F+&$3( 6B%/-"3( 9$4"( RPM7( M033)/( <+"1)"YG0( $#( F+&$3( 6B%/-"3( J/+$YG0( C$"&+"4( 9$4"( R%/!$+3/1"1$( S$1$+"4( 10(
O3&"10(10(f/0(1$(g"%$/+0(nIWWXq'(#$3&+"10($#(O1)-"YG0(9$4"(R%/!$+3/1"1$(S$1$+"4(S4)#/%$%3$(nIWWAq'(10)&0+"10($#(O1)-"YG0(9$4"(
Universidade de São Paulo (2001) e pós-doutorado em Artes Cênicas na UFBA (2007). Professor do Departamento de Artes Cênicas
1"(R%/!$+3/1"1$(1$(PG0(M")40(nRPMq'(")&0+(103(4/!+03h(F(M$1"<0</"(10(O39$-&"10+'(L)-/&$-'(TXXp'($(M$1"<0</"(10(C$"&+0h(9+0!0-"YG0(
$(1/"40</3#0'(L)-/&$-'(TXXZ7
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a autonomia dos alunos, para que se apropriem do processo, compreendam as opções
"10&"1"3($(3$(/%&$+$33$#($#(1$5"&$+(3$)3(#$/03($(,%37
Compreender a relação entre teatro e educação enfatizando somente suas possibili1"1$3(1/1D&/-"3(1$(&+"%3#/33G0(1$(/%*0+#"Yd$3(0)(1$(-0%&$=103(1/3-/94/%"+$3'(0)("(",+mação de uma determinada conduta moral, ou mesmo o desfraldar da bandeira de um
modo estrito de engajamento político-social é um tanto quanto reducionista.
O caráter colaborativo que pode nortear a experiência com o teatro na escola, em
processos que convidem os alunos a se colocarem como participantes ativos, pode ser
compreendido como um dos aspectos característicos da criação teatral contemporânea,
como veremos na sequência.
Condições de produção da cena contemporânea: improvisação e colaboração

Um dos aspectos marcantes de diferentes produções teatrais atuais é o caráter improvi3"-/0%"4(10(9+0-$330(1$(-+/"YG07([3(!"+/"103("39$-&03(1"($%-$%"YG0(3G0(1$,%/103($#(1/álogo produtivo com improvisações de cena, geralmente realizadas pelos atores; de modo
:)$("($3-+/&"(-B%/-"(2(03(3/<%03(!/3)"/3'(")1/&/!03'(<$3&)"/3'("+:)/&$&)+"/3(2(!"/(3$(1$,%/%10(
no decorrer do próprio processo de ensaios. As resoluções artísticas não são estabelecidas
previamente e depois levadas para a cena, tomando o texto como centro da produção, em
*"-$(10(:)"4(3$(3)5#$&$#(03(1$#"/3($4$#$%&03(1$(-$%"'($($#(*)%YG0(10(:)$(3$(1$,%$#("3(
condições de produção. A criação se opera de maneira colaborativa, com a participação
de todos os artistas envolvidos, que atuam conjuntamente no decorrer da própria pesquisa
de linguagem; as opções cênicas, nesse caso, surgem não como determinações vindas de
?+%3, mas como soluções surgidas de dentro do próprio processo, efetivando uma investigação artística de caráter coletivo.
Pode-se observar nos modos recentes de produção teatral a constituição de um coletivo
de artistas em trabalho conjunto de investigação. De maneira que os artistas que integram
0(<+)90(&$"&+"4(2($%-$%"10+'("&0+$3'(-$%H<+"*0'(,<)+/%/3&"'(1/+$&0+(#)3/-"4($&-7(2(9+09d$#(
+$304)Yd$3($39$-\,-"3("03(3$)3(*".$+$3("+&\3&/-03'("0(#$3#0(&$#90($#(:)$("-$/&"#("(/%&$+ferência dos demais integrantes do coletivo. Assim, o caráter improvisacional dos processos teatrais recentes pode ser associado a outro aspecto que caracteriza esse modo de produção: a participação integrada e em situação de igualdade, dos diferentes artistas, e das
várias artes, em seus diferentes domínios linguísticos, de maneira a constituir um coletivo
de artistas que sugerem variadas soluções cênicas, em função da proposta investigativa em
-)+30'(1$,%/1"(9$40($%-$%"10+'(:)$(-00+1$%"("3("Yd$3'(0)(9$40(9+H9+/0(<+)907
A encenação, assim concebida, “deve ser considerada como uma prática artística es9$-\,-"'(-0#0()#"($3-+/&)+"(-B%/-"(:)$(%G0(1$!$(3$+(-0#"%1"1"(9$4"(4H</-"(10(&$@&0($3-+/&0c(ne$;#"%%'(TXXT'(97(Wq'(90/3("($3-+/&"(&$"&+"4(3$(*".(9"+"("4>#(10(&$@&0'($(3$(-0%3&/&)/(
como um texto geral que se apropria de variados registros linguísticos, utilizados sob uma
perspectiva eminentemente teatral.
A constituição desse modo colaborativo de produção nos remete a questões enfrentadas pelos artistas da vanguarda teatral do início do século XX, e aos embates que tra!"!"#(-0%&+"(-0#9"%;/"3(&$"&+"/3(*)%1"1"3'(!/"(1$(+$<+"'(305("(,<)+"(10("&0+2$3&+$4"'($(
que arrastavam multidões aos teatros. Ao mesmo tempo, estas companhias impediam a
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experimentação de outros modos econômicos e artísticos de produção, que superassem o
!$&0(,%"%-$/+0(?3(/%!$3&/<"Yd$3(1/!$+<$%&$3($(-0#(90)-0("9$40(909)4"+'(:)$(-040-"33$#(
em prática a socialização dos meios de produção e buscassem condições próprias a uma
compreensão renovada de teatro.
Esses questionamentos podem ser observados, por exemplo, nas experiências de Piscator2, que não enxergava saída clara para o teatro no período que não fosse “o cami%;0(9"+"()#(%0!0(9"4-0c(nM/3-"&0+'(IWZ_'(97(ZWq^(0(:)$(9"33"!"(9$4"("#94/"YG0(1$(3)"3(
formas de expressão, conferindo voz aos variados elementos de cena e contando com um
“trabalho coletivo”, em que “os diversos processos de trabalho de autor, diretor artístico,
músico, cenógrafo e ator se entrosavam incessantemente” (Idem, p. 80). Muitas vezes,
comenta Piscator, as cenas eram concebidas antes mesmo “de lhes estar determinado o
texto” (Idem, ibidem), promovendo certa autonomia das formas de linguagem, e fazendo
referência a um modo de produção que será retomado e ampliado em sua potência em
processos posteriores.
G8+.*6+,-#='"%A%B-#='+,-#:

O ensino do teatro talvez precise ser pensado sem perder de vista tanto o aspecto
colaborativo quanto o improvisacional que marcam as condições de produção da cena
contemporânea. A investigação da linguagem teatral, assim proposta, possibilita que os
alunos exprimam, de diferentes maneiras, os seus pontos de vista, fomentando a capacidade de manifestarem sensações e posicionamentos, seja no que se refere ao microcosmo
das suas relações pessoais, ou no que diz respeito às questões da sua comunidade, do seu
país e do mundo, além de convidar os participantes a conhecerem e se apropriarem das
possibilidades comunicacionais desta arte, a inventarem um jeito próprio de pensar e fazer teatro; já que não se deve esperar que a turma aprenda e reproduza um “jeito certo”
n-0#0(3$($@/3&/33$()#(U$/&0(-$+&0(1$(*".$+(&$"&+0Eq7(O39$+"23$(:)$($4"(-+/$("(3)"(#"%$/+"(1$(
se comunicar a partir dos elementos constituintes desta linguagem artística.
A experiência com o teatro estimula que os alunos trabalhem o que o diretor teatral
inglês Peter Brook chama de “o músculo da imaginação”.
F(/#"</%"YG0(>()#(#=3-)40'($($4"(,-"(#)/&0(-0%&$%&$($#(U0<"+(0(U0<07(O)(
90330(&0#"+'(90+($@$#940'($3&"(<"++"*"(94D3&/-"($(1$-/1/+(:)$($4"(3$+D("(C0++$(
de Pisa. Eu posso jogar com isto, deixá-la inclinada, experimentar tombá-la,
quem sabe deixar que ela desmorone, se espatife no chão... nós podemos imaginar isto no teatro, ou na ópera, e a garrafa poderia criar uma imagem mais
forte que a imagem banal dos efeitos especiais no cinema, que reconstituem, a
custa de milhões, uma torre verdadeira, um verdadeiro tremor de terra, etc. A
/#"</%"YG0'($3&$(#=3-)40'(,-"+/"(#$%03(3"&/3*$/&"(nl+00'(IWWI'(97(kIq7

E aqui estamos falando não só do estímulo a que concebam seus próprios produtos
"+&\3&/-03'(3)"3(-$%"3'(9$+30%"<$%3'(0)(10(9+".$+(1$(3$("!$%&)+"+($#()%/!$+303(,--/0%"/3'(
T(2((O+z/%(M/3-"&0+(nI_Wp2IWZZq'()#(103(#"/3(/#90+&"%&$3($%-$%"10+$3(10(3>-)40(||'(U)%&0(-0#(l$+&04&(l+$-;&(*0/()#(103($@90$%&$3(
do teatro épico, gênero que privilegia o contexto sócio-político do drama.
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"(9"+&/+(1"(+$4"YG0(-0#()#"(-$%"("9+$3$%&"1"($#(0,-/%"(0)()#($39$&D-)40(&$"&+"4'(#"3(
também da vontade de conceber algo diferente, próprio, de pensar de uma outra maneira. Desenvolver a possibilidade de elaborar maneiras particulares de compreender o
mundo, os acontecimentos cotidianos, seja no que concerne à vida pessoal, ou no que se
refere às questões sociais, coletivas, parece simples, mas é um fato: a vontade de transformar as coisas só pode se efetivar se, inicialmente, tivermos possibilidades de inventar
maneiras diferentes de compreender estas coisas e, em seguida, se soubermos fazer com
que a imaginação se apresente enquanto ação. E é justamente isso o que se pode trabalhar
nas práticas teatrais, tanto a expansão do músculo da imaginação, exercitando maneiras
de inventar algo particular, quanto a possibilidade de concretizar uma vontade, de fazer
com que uma ideia seja apresentada enquanto ação dramática.
A investigação proporcionada pela prática improvisacional possibilita, assim, que o
aluno apreenda, de maneira livre e prazerosa, os diferentes aspectos particulares que envolvem o exercício da linguagem teatral: a imaginação, possibilitando que a consciência
+$t/&"(305+$(3/'($(/%!$%&$("(3/(#$3#"'("5+/%1023$(9"+"(1/*$+$%&$3(*0+#"3(1$(-0#9+$$%1$+($(
retratar o mundo; a ação, quando o indivíduo ‘arregaça as mangas’ e atua efetivamente,
transformando o presente, executando aquilo que a imaginação formulou; e !"#$%$&'(,
que lhe permite analisar os fatos e circunstâncias, e traçar parâmetros para a sua criação
e a sua atuação, tanto na esfera da arte quanto na da vida (Coelho, 1988).
Nesse modo de investigação teatral está implicado um processo coletivo de tomada de
1$-/3d$3'(3$U"(9"+"(1$,%/+(03(+)#03(1"(9$3:)/3"(0)(9"+"("!"4/"+("3(-$%"3(+$"4/."1"3'(0(:)$(
desenvolve nos alunos o interesse por cooperar e produzir em conjunto.
As diversas possibilidades de construção de uma cena em aula possibilitam que o grupo vá experimentando e negociando, nas avaliações feitas acerca das criações dos companheiros, as bases de um saber que se constrói coletivamente. Uma boa cena, via de
regra, não é tida como tal a partir de um critério prévio, mas de critérios que o grupo vai
construindo coletivamente. Não cabe ao professor, portanto, dizer o que é bom ou ruim,
#"3(9+054$#"&/."+("3(-$%"3(9"+"(9+0!0-"+(03("4)%03("(+$t$&/+$#("-$+-"(1"3(9+H9+/"3(+$"lizações artísticas.
Nos terrenos da linguagem.

Outro viés de análise para se pensar a relação entre teatro e educação nos dias
atuais pode ser tomado a partir das experiências realizadas pelo educador francês
Philippe Meirieu. Interessado em investigar mais profundamente tal questão, Meirieu realizou, em 1992, uma pesquisa que se mostrou bastante rica e reveladora, com
-+/"%Y"3( $@&+$#"#$%&$( 1$3*"!0+$-/1"3'( ;"5/&"%&$3( 1"( 9$+/*$+/"( 1"( -/1"1$( 1$( ey0%7(
O#($%&+$!/3&"3(+$"4/."1"3(-0#($3&$3(#$%/%03'(:)$(&/%;"#($%&+$(Z($(IT("%03'(0($1)-"dor percebeu que uma das características destas crianças, “que se sentem fracassadas
pessoal e socialmente, é a absoluta incapacidade de pensar uma história, de pensar a
própria história” (Meirieu, 1993, p. 14).
Meirieu esclarece que, quando conversamos com estas crianças e lhes pedimos para
*"4"+(1$(3/'(-0%&"+("(3)"(;/3&H+/"'(9$+-$5$#03("(<+"%1$(1/,-)41"1$(:)$(&B#($#(3$(+$*$+/+("0(
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passado, mesmo o passado recente, em articular a linguagem para falar da própria vida, o
:)$(3$(-0%3&/&)/($#(+$4$!"%&$(1$,-/B%-/"'(90/3(b03(4/#/&$3(1"(#/%;"(4/%<)"<$#(1$%0&"#(03(
4/#/&$3(10(#$)(#)%10c(nj/&&<$%3&$/%'(apud(F4!$3'(TXXI'(97(Toq7(F(1/,-)41"1$(1$(0+<"%/."+(
o discurso revela a pouca aptidão tanto para criar compreensões possíveis (e ampliar as
suas percepções) para os fatos do cotidiano, quanto para atribuir sentido à própria existência. A incapacidade de contar a sua história está diretamente relacionada, portanto,
com a falta de condições para organizar e compreender o seu passado, o que indica ainda
"(1/,-)41"1$(1$(3/&)"+23$(%0(9+$3$%&$($(1$(9+0U$&"+23$(%0(*)&)+07
O educador francês, analisando as entrevistas feitas com as crianças, aponta que, mesmo as mais velhas, são incapazes, por exemplo, de utilizar algumas das expressões tão
comuns e fundamentais para dar sentido à vida, tais como: “foi a partir deste momento
que eu compreendi”, “teve um momento em minha vida que aconteceu isto e me levou
a decidir isto”, “eu descobri que”, etc.. A pesquisa aponta, ainda, que estes meninos utilizam frequentemente o “você” e o “a gente”, para falar de si, e quase nunca o pronome
“eu”, como se não se sentissem autorizados a reconhecer a própria capacidade de construir e compreender os fatos que compõem a sua história, tornando-se de fato autores e
sujeitos desta história.
Meirieu ressalta, contudo, que, das crianças entrevistadas, aquelas habituadas a frequentar salas de teatro, de cinema e a ouvir histórias, ou que são estimuladas a desenvolverem tais atividades em suas escolas, demonstram maior facilidade de conceber um
discurso narrativo, de criar histórias, de organizar e apresentar os acontecimentos da
própria vida. A investigação indica, assim, que quem sabe ouvir uma história sabe contar
histórias. Quem ouve histórias, sendo estimulado a compreendê-las, exercita também a
capacidade de criar e contar histórias, sentindo-se, quem sabe, motivado a fazer história.
No teatro, por sua vez, uma narrativa é apresentada valendo-se conjuntamente de vá+/03($4$#$%&03(1$(3/<%/,-"YG0h("(9"4"!+"'(03(<$3&03'("3(30%0+/1"1$3'(03(,<)+/%03'(03(05U$&03(
-B%/-03'($&-77(F($@9$+/B%-/"(&$"&+"4(1$3","(0($39$-&"10+("'(1$9"+"%1023$(-0#("(4/%<)"<$#(
própria a esta arte, elaborar os diversos signos presentes em uma encenação. Esse mergu4;0(%0(U0<0(1"(4/%<)"<$#(&$"&+"4(9+0!0-"(0($39$-&"10+("(9$+-$5$+'(1$-01/,-"+($(/%&$+9+$tar, de maneira pessoal, os variados signos que compõem o discurso cênico.
O mergulho na corrente viva da linguagem acende, também, a vontade de lançar um
olhar interpretativo para a vida, exercitando a capacidade de compreendê-la de maneira
própria. Podemos conceber, assim, que a tomada de consciência se efetiva como leitura de
mundo. Apropriar-se da linguagem é ganhar condições para essa leitura.
e/%<)"<$#(:)$(>(/%&+\%3$-"(?(9+H9+/"(;/3&H+/"'(UD(:)$(0(1/3-)+30(;/3&H+/-0(>(3$#9+$(
uma narrativa. A história está viva no discurso vivo. Fazer história é contar história, pois,
“na medida em que o homem só pode receber a história numa transmissão, a história
-0%1/-/0%"($(#$1/"&/."(0("-$330(?(4/%<)"<$#c(nm+"#$+'(IWWp'(97(ZAq7(F33/#'("9+09+/"+23$(
da linguagem é apropriar-se da história, conquistando autonomia para compreendê-la e
#01/,-D24"("0(3$)(#010'(-0#9+$$%1$+(0(9"33"10'(3/&)"+23$(%0(9+$3$%&$($(3$%&/+23$(-"9".(
de projetar-se no futuro.
A linguagem se revela, desta maneira instrumento precioso, não se limita apenas a ser
veículo da história, mas ela faz história. Para fazer e refazer a história, portanto, é preciso
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sentir-se estimulado a construir e reconstruir a linguagem. A concepção e transformação
da história – pessoal e coletiva – é, de fato, um embate que se efetiva nos terrenos da linguagem.
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Reorientação Curricular em Arte/Teatro 2009 e 2010.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA - 8º ANO
NÃO BASTA INTERPRETAR A REALIDADE: É NECESSÁRIO
TRANSFORMÁ-LA!
TEATRO

“

“A proposta curricular deste curso é de
fundamental importância para que haja, ainda
que em longo prazo, uma nova mentalidade
94O$"&4&9%>(%-)0J4&J0&HM2Q&I0$0&"93;J0(3"96&
professores, direções de escola, funcionários e
comunidade. Penso, contudo, que na medida
em que as direções escolares também forem
convocadas a participar de um curso como este,
o processo de sensibilização e entendimento
sobre o papel da ARTE será compreendido de
,4$G0&O0930(3"&0O$0(>"(3"&"&J%>(%-)0(3"RS&
Paulo Vitória Professor da Rede Estadual de Educação: SEE – Subsecretaria Metropolitana.

“

”

“O curso Reorientação Curricular na Prática
em Arte/TEATRO foi muito enriquecedor,
salientou propostas possíveis a serem
trabalhadas em sala de aula. Focar em uma
área do conhecimento artístico (artes visuais,
dança, música ou teatro) proporciona maior
9">;$0(10&04&J4)"(3"RS&&

”

Magaly E. de Oliveira – professora da rede estadual de educação – SEE:
Cidade de Goiás

TEATRO DO OPRIMIDO
Autoras:
Kelly Pereira de Morais Brasil1
Mara Veloso de Oliveira Barros2

TEMA: Não basta interpretar a realidade: é necessário transformá-la!
ANO: 8° ano do ensino fundamental
EIXO TEMÁTICO: Posicionamentos
NÚMERO DE AULAS:(IZ
MODALIDADE:(C$"&+0(10([9+/#/10
CONCEITOS: Ator e público; Formas de registro; Espaço cênico, sonoridade e a caracterização

RECURSOS MATERIAIS
Suporte para as aulas:
w(Cx($(JxJ(94"y$+
w(aparelho de som (CD player)
w(data show ou retroprojetor
Suporte para registro das aulas:
w(#D:)/%"(*0&0<+D,-"(
w(câmera Filmadora
Materiais de Consumo:
w(cópias de textos

APRESENTAÇÃO
O3&"(P$:)B%-/"(J/1D&/-"(9"+&$(1"(#01"4/1"1$(C$"&+0(10([9+/#/103 com direciona#$%&0(9"+"(0(C$"&+0(SH+)#'(&$%10(-0#0($/@0(&$#D&/-0(posicionamentos.
I(2(((M+0*$330+"(O39$-/"4/3&"($#(J0-B%-/"(10(O%3/%0(P)9$+/0+(9$4"(SFlO6($(K+"1)"1"($#(e/-$%-/"&)+"($#(F+&$3(6B%/-"3($(N%&$<+"%&$(
1"($:)/9$(-)++/-)4"+(1$(C$"&+0(10(6/+"%1"(1"(F+&$
T(2(((M+0*$330+"(O39$-/"4/3&"($#(S/4030,"(1"(F+&$(9$4"(ROK'(O39$-/"4/3&"($#(J0-B%-/"(10(O%3/%0(P)9$+/0+(9$4"(SFlO6'(K+"1)"1"(
$#(e/-$%-/"&)+"($#(F+&$3(6B%/-"3(9$4"(RSK($(N%&$<+"%&$(1"($:)/9$(1$(J$3$%!04!/#$%&0(6)++/-)4"+($#(F+&$(QC$"&+0(10(6$%&+0(1$(
Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte.
p(2((P/&$(3)<$+/10(9"+"(9$3:)/3"("-$+-"(10(C$"&+0(10([9+/#/10h(;&&9hQQ-&0+/070+<75+Q%0!03/&$Q{
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Segundo Augusto Boal4, +"X$3&%+"5L"3+"$4*$2&35+%"3"2+842'K82'3"53"%$30'535$Y"@"3+"$4*$2&35+%"F,$"
236$")+5'-2LZ03: (1991, p.22)5 Nesta perspectiva, os estudantes serão conduzidos a contex&)"4/."+($(-0#9+$$%1$+(-+/&/-"#$%&$(0(C$"&+0(SH+)#($'("(9"+&/+(1/330'(&$+G0("(090+&)%/dade de criar e representar suas próprias cenas-fórum, expondo seus posicionamentos e
valorizando seus saberes, seus sentimentos, suas diferenças socioculturais e, sobretudo,
promovendo a compreensão crítica do meio em que estão inseridos.
[(C$"&+0(10([9+/#/10(>()#(103(#0103(&$"&+"/3(1$(#"%/*$3&"YG0(1"(+$9+$3$%&"YG0(-B%/-"Z
:)$(%G0(3$(-0%,<)+"(1$%&+0(1$($3&+)&)+"3(+\</1"3(1$(/1$%&/,-"YG0($(-0%&0+%03(%\&/103'(!/3&0(:)$'(
%G0(9033)/()#"(*0+#"(=%/-"'(#"3'()#"(!"+/$1"1$(1$4"3h(C$"&+0(g0+%"4'(C$"&+0(N%!/3\!$4'(C$"&+0(
N#"<$#'(C$"&+0(e$</34"&/!0'(C$"&+0(SH+)#'($%&+$(0)&+"37((8$3#0(-0#(-"+"-&$+\3&/-"3($39$-\,-"3($#(3$)(#010(1$(9+01)YG0'(&01"3("3(*0+#"3($#(:)$(0(C$"&+0(10([9+/#/10(3$(#"%/*$3&"(
!G0(-)4#/%"+(%0(-"+D&$+(1$(903/-/0%"#$%&0(103(9"+&/-/9"%&$37(l0"4(nTXXA'(97(IWq 7(",+#"(:)$h
[(C$"&+0(10([9+/#/10'($#(&01"3("3(3)"3(*0+#"3'(5)3-"(3$#9+$("(&+"%3*0+#"ção da sociedade no sentido da libertação dos oprimidos. É ação em si mesmo,
e é preparação para ações futuras. “Não basta interpretar a realidade: é neces3D+/0(&+"%3*0+#D24"Ec(u(1/33$(8"+@'(-0#("1#/+D!$4(3/#94/-/1"1$7

J$33$(#010'(0(C$"&+0(10([9+/#/10(3$(1$3&"-"(90+()%/+($#(3)"($3&+)&)+"("("YG0(904\&/-"'(9+D&/-"3(30-/"/3($(&0#"1"(1$(903/-/0%"#$%&03'(90/3(9"+"(l0"4'(0(C$"&+0(nIWWI'(97TTq8
5$#$")+5'-23%"+ $4*$2&35+%E"5385+Z0U$"2+842'K82'3"5+"),85+"$)"F,$"#'#$"$"5+")+#')$8&+"5$44$"),85+:
Nesse sentido, o ser humano deve assumir sua subjetividade como forma de poder estabelecer mudanças. Em outras palavras, usando o termo teatral, ele deve ser protagonista da
ação e, consequentemente, autor e ator(1$(3$)(9+H9+/0(1$3&/%0(nIWWI'(97IAq9.
Genuinamente brasileiro, conhecido e realizado em diferentes partes do mundo, essa
#01"4/1"1$(1$(C$"&+0(+0#9$("(*+0%&$/+"(10(&$#90($($39"Y0(90+(#$/0(1"(-0%&$@&)"4/."ção, permitindo que os participantes inter-relacionem seus conhecimentos para a solução
de problemas que são postos em cena. Pois o Teatro do Oprimido transita constantemente entre a
#'53"$"3"-2QD+E"$8&%$"3"%$30'535$"#'#3"$"3"F,$"*+5$)+4"'8#$8&3%E"$8&%$"+"*34435+"$"+"*%$4$8&$E")34E"4+6%$&,5+E"
'8#35$"+"?,&,%+"(2003, p. 77)10:"H$443"?+%)3E"@()#(C$"&+0(:)$(1$3#/3&/,-"($(:)$3&/0%"(!$+3d$3(
que tinham como função inibir e ocultar as vozes oprimidas das minorias.
k(2((F)<)3&0(M/%&0(l0"4(nf/0(1$(g"%$/+0'(IZ(1$(#"+Y0(1$(IWpI((f/0(1$(g"%$/+0'(T(1$(#"/0(1$(TXXWq(*0/(1/+$&0+(1$(&$"&+0'(1+"#"&)+<0(
$($%3"\3&"(5+"3/4$/+0'()#"(1"3(<+"%1$3(,<)+"3(10(&$"&+0(-0%&$#90+a%$0(/%&$+%"-/0%"47(S)%1"10+(10(C$"&+0(10([9+/#/107
A(2((l[Fe'(F)<)3&07([\\"$V$%212'+4"$"7+(+4"*3%3"+"3&+%"$"8D+Z3&+%"2+)"#+8&35$"5$"5'R$%"30(+"3&%3#@4"5+"&$3&%+: 10ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1991.
Z(2((G"&$%%'&B%'+"5$"F,$"&%3&3"+",8'#$%4+"4')6B0'2+"&$3&%30"@"+"53"%$*%$4$8&3QD+"2K8'23:"]$*%$4$8&3%"30(+E"30(,@)"+,"3"4'")$4)+"5'38&$"5+"+,&%+E")+6'0'R3"&+53"
,)3"(3)3"5$"23*32'535$4"2+),8'232'+83'4"F,$"?303)"5'%$&3)$8&$"P4"8$2$44'535$4"5$"2+8#'#K82'3:::"!"%$*%$4$8&3QD+"2K8'23E"2+8?+%)$"$8&$85$)+4E"$4&L"*3%3"+"
X$3&%+E"&30"F,30"3"#'4,30'535$"$4&L"*3%3"34"!%&$4";'4,3'4"$"+"4+)"*3%3"3"^_4'23:"I`aaaE"*:bcd"(6"1$+%0(XA(u((6)++\-)40($#(J$5"&$h(+$0+/$%&"YG0(
curricular do 1º ao 9º ano: Matrizes Curriculares, Secretaria de Estado da Educação, GO, 1999.
o(2((l[Fe'(F)<)3&07(X$3&%+"5+"G*%')'5+"$"G,&%34"/+@&'234"/+01&'234: 7 ed. rev. E ampliada Rio de Janeiro. Editora Civilização Brasileira,
TXXA7(O3&$(4/!+0($3&D(1/390%\!$4(9"+"(4$/&)+"(%0(3/&$h(;&&9hQQ50037<00<4$7-0#75+Q5003s/1M.l 2I$:k"06i9+/%&3$-*+0%&-0!$+i1
:C$"&+01009+/#/10h$0)&+"3906pFW&/-"39046pFJ&/-"3QF)<)3&0l0"4MMMTA'8I{("-$330($#(Tk(1$(U)%;0(
de 2010.
8 - Idem.
9 - Idem.
10 - Boal, Augusto. O Teatro como arte marcial. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. Este livro está disponível para leitura no site:
;&&9hQQ50037<00<4$7-0#75+Q5003s/1Jm#0<z05X[z6i9+/%&3$-*+0%&-0!$+i1:F)<)3&0l0"4i;49&2lfi$/l5X<C]U]g
8MZ4z*!yMCfFri3"|i0/500+$3)4&i-&+$3)4&i+$3%)#IXi!$1X6SRrZFOz6r!0%$9"<$i:i**"43${("-$330($#(Tk(
de junho de 2010.
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]0(C$"&+0(SH+)#'(90+($@$#940'(>("9+$3$%&"1"()#"(-$%"(1$()#(*"&0(-0&/1/"%0'(0%1$(0(
b09+/#/10c(%G0(-0%3$<)$(+$304!$+(0(9+054$#"'($%&G0(03($39$-&"10+$3Q94"&$/"(3G0($3&/#)4"103(
a se posicionar e interferir na cena, tomando o lugar do oprimido que fracassou na sua tentativa de enfrentamento com o opressor, de forma a alterar a estrutura de ações e a partir dessa
interferência construir outra cena que corresponda ao mundo que esperam ter. De acordo com
Boal, o intuito é F,$"+"T4*$2&35+%"4$"344,)3"2+)+"!&+%"$"2+)+"!%&'4&3E"F,$"'8#353"+"/$%4+83($)"$"+"*302+E"+2,*$"
o seu espaço e proponha caminhos e alternativas (2003, p.38)117(]$33"(9$+39$-&/!"(03($39$-&"10+$3Q94"teia deixam sua posição de passividade e passam a interferir na cena tornando-se espect-atores
buscando junto com o elenco ou grupo, uma forma mais justa e possível de solucionar o proble#"("9+$3$%&"107(O%,#'(>()#"(#"%$/+"(/%:)/$&"%&$(1$($@/</+(10(9=54/-0()#(903/-/0%"#$%&0(
explícito e inequívoco, de modo que não se posicionar frente a uma situação já se constitui em
um posicionamento, ou seja, não há meio termo, pois quem não está a favor, está contra. O
+$3)4&"10(,%"4(>(3)+9+$$%1$%&$h(9$330"3(:)$(%)%-"(&/!$+"#("(090+&)%/1"1$(1$($@9$+/#$%&"+(
algo novo e diferente tornam-se artistas.
J$("-0+10(-0#(l0"4'(0(C$"&+0(SH+)#(>()#(U0<0($%&+$($39$-&2"&0+$3($("&0+$3'(0%1$($@/3tem regras essenciais para alcançar o resultado esperado: o aprendizado dos mecanismos pelos
F,3'4",)3"+*%$44D+"4$"*%+5,RE"3"5$42+6$%&3"5$"&L&'234"$"$4&%3&@('34"*3%3"$#'&LZ03"$"+"$843'+"5$4434"*%L&'234
nTXXA'(97(T_q127(C"/3(+$<+"3(%G0(3G0(/%!$%&"1"3(0)(/#903&"3("4$"&0+/"#$%&$'($(3/#'(1$3-05$+&"3(-0#("(9+D&/-"(10(U0<0($'(%$33$(3$%&/10'($4"3(901$#(3$+(#01/,-"1"3(1$(<+)90(9"+"(<+)907((
Vale ressaltar que o objetivo do fórum não é ganhar, é dialogar, permitir que se aprenda e
se exercite de maneira lúdica, um ensaio para a realidade, pois segundo Boal , quando o
espect-ator invade a cenaE"83"-2QD+"5+"&$3&%+E"*%3&'23",)"3&+."8D+"4B"83"-2QD+E")34"&3)6@)"83"%$30'535$"
4+2'30E"F,$"@"3"4,3:"X%384?+%)385+"3"-2QD+E"$0$"4$"&%384?+%)3"3"4'")$4)+"(2003, p.38)13.
O39$+"23$(:)$($3&"(P$:)B%-/"(3$U"("94/-"1"(1$(*0+#"(3/<%/,-"&/!"'(-0#0(9+01)&0+"(1$(
sentidos e atenta para as diferenças individuais inerentes aos seres humanos. Adquirindo
um caráter mediador ao ativar e vincular os conhecimentos que os estudantes já possuem
com os conteúdos que serão propostos no decorrer da mesma e, também, ao perceber e
atender às necessidades educativas especiais de todos os estudantes, como uma oportunidade para experiências de mútua aprendizagem.
60%*0+#$(",+#"(F)<)3&0(l0"4(nIWWI'(97(Ioq14, 3"30?36$&'R3QD+"&$3&%30"@"8$2$44L%'3"*+%F,$"@"
,)3"?+%)3"5$"2+),8'23QD+"),'&+"*+5$%+43"$"_&'0"834"&%384?+%)3QN$4"4+2'3'4E"*+'4E"com base nas representações teatrais, nos compreendemos melhor, passamos a ter noção daquilo que somos
-"9".$3'(%03(#01/,-"#03(0)(%03(+$",+#"#037(]$33"(9$+39$-&/!"'(todos devem representar!

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
Espera-se que o estudante aprenda a:
11 - Idem.
12 - Boal, Augusto. Jogos para atores e não-atores.(_($17(+$!7($("#94/"1"7(f/0(1$(g"%$/+0h(6/!/4/."YG0(l+"3/4$/+"'(TXXA7(O3&$(4/!+0($3&D(1/390%\!$4(9"+"(4$/&)+"(%0(3/&$h(;&&9hQQ50037<00<4$7-0#75+Q5003s/1rAM*A:)C2jX6i9+/%&3$-*+0%&-0!$+i1:U0<039"+""&0+$
3$%6pFp0"&0+$3i;49&2lfi$/$+ <CM)5[Nm-4<$3)N6rFri3"|i0/500+$3)4&i-&+$3)4&i+$3%)#Ii!$1X66_
rZFOzFF!0%$9"<$i:5"&/."10TX#/%$/+0i**"43${("-$330($#(Tk(1$(U)%;0(1$(TXIX7
13 - Idem.
14 - Idem.
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w(/%!$3&/<"+'( -0%3&+)/+( 903/-/0%"#$%&03( $( +$t$@d$3( 90+( #$/0( 1"( "%D4/3$( -+\&/-"( 1$( 3/(
mesmo e do meio em que se insere, exercitando-se como sujeito criativo, autônomo,
9"+&/-/9"&/!0'(+$t$@/!0($(-"9".(1$(&+"%3*0+#"+("(3)"(+$"4/1"1$($("(1"(30-/$1"1$($#(:)$(
está inserido, ou seja, autor e ator do seu próprio destino;
w(-0#9+$$%1$+(0(C$"&+0(10([9+/#/10($#(3)"(1/#$%3G0(/1$04H</-"($($%:)"%&0(*"&0+(1$(
transformação social;
w(-0#9+$$%1$+(:)$(0(C$"&+0(10([9+/#/10(>()#(-0%U)%&0(1$(*0+#"3(&$"&+"/3(0%1$(-"1"(
)#"(&$#(3)"3(-"+"-&$+\3&/-"3($39$-\,-"3($#(3$)(#010(1$(9+01)YG0^
w(-0%&$@&)"4/."+( 0( C$"&+0( 10( [9+/#/10'( ( +$4"-/0%"%1020( ?( 3)"( !/1"( n30-/"4'( 904\&/-"'(
econômica, etc.).
w(perceber e explorar suas habilidades e competências corporais para criação cênica;
w(produzir cenas-fórum, focando a atuação do sujeito em sua realidade individual e
social;
w(demonstrar seus posicionamentos diante das construções cênicas criadas por artistas
9+0,33/0%"/3'(<+)903("#"10+$3($(9$403(-04$<"3(1"(&)+#"^
w("9+$-/"+($(-0#9+$$%1$+(-+/&/-"#$%&$(0(C$"&+0(10([9+/#/10'(1$3$%!04!$%10(0(/%&$resse pela arte teatral.

AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será qualitativa, processual, contínua, mediadora e formativa, por meio de acompanhamento do crescimento do estudante e da turma, respei&"+10(0(&$#90($("($39$-/,-/1"1$(1$(-"1"($3&)1"%&$7(O33$("-0#9"%;"#$%&0(3$+D(*$/&0(90+(
intermédio de avaliações coletivas, auto-avaliações, questionários, pesquisas, encenações,
"9+$3$%&"YG0( 103( &+"5"4;03( ,%"/3( $( "%0&"Yd$3( %0( -"1$+%0( 1$( +$</3&+07( P$+D( 053$+!"10'(
ainda, o desempenho, a assiduidade e a participação nas atividades propostas.

DICAS INTRODUTÓRIAS
I7(O3&"( 3$:)B%-/"( 1/1D&/-"( $3&D( *)%1"#$%&"1"( %"3( 0+/$%&"Yd$3( -0%&/1"3( %0( 6"1$+%0( XA( u( (
6Rff6Re[(O8(JOlFCOh(fO[fNO]CF[(6RffN6ReFf(J[(Iv(F[(Wv(F][h(
8FCfN}OP( 6RffN6ReFfOP'( P$-+$&"+/"( 1$( O3&"10( 1"( O1)-"YG0'( K['( IWWW7( ]$3&"(
direção, a leitura do texto !]XT." e^" <e]]f<eWG" ;GWX!HG" /!]!" !" HS;T]>SH!HT"
<eWXe]!W"T"AG]^!ghG"HT"SHTCXSH!HT> presente no documento citado, servirá de
auxilio na compreensão desta sequência didática.
T7(e$/"(-0#("&$%YG0(&01"($3&"(3$:)B%-/"(1/1D&/-"'(/%-4)3/!$(03("%$@03'("%&$3(1$("94/-D24"(-0#(
a turma.
p7(C$%;"(10#\%/0(103(-0%&$=103'(5$#(-0#0'(1$(&0103(03(U0<03($($@$+-\-/03(9+0903&03(9"+"(
cada encontro antes de entrar em sala. Para uma melhor compreensão dos exercícios sugeridos nesta sequência didática, leia com atenção as páginas citadas dos livros propostos.
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k7(C$%;"($#(#$%&$(:)$()#"(1"3(9+/%-/9"/3(-0%1/Yd$3(9"+"(:)$("("9+$%1/."<$#(10(C$"&+0(
3$U"(-0%-$5/1"(1$(*0+#"(3/<%/,-"&/!"($(-0#0(9+01)&0+"(1$(3$%&/103(>("("&/!"YG0($(!/%-)4"ção dos conhecimentos que os estudantes já trazem, a partir de suas experiências, com os
conteúdos que serão abordados no decorrer da sequência didática.
A7( x"+/"+( 03( $39"Y03( 0%1$( "3( ")4"3( "-0%&$-$#( 901$( -0%&+/5)/+( 9"+"( :)$( 3$( &0+%$#( #"/3(
"&+"&/!"37(]0($%&"%&0'(!$+/,:)$(-0#("%&$-$1B%-/"(0(40-"4($3-04;/10($("%"4/3$(3$(+$"4#$%&$(
proporciona as condições necessárias para a realização da aula, deixe tudo organizado evitando imprevistos desnecessários.
Z7(P$(9033\!$4'(0+<"%/.$(-0#("(-00+1$%"YG0(1"()%/1"1$($3-04"+'(9"+"(:)$("3(")4"3(1$(C$"&+0(
sejam duplas. Esta simples ação pode contribuir para que haja um melhor aproveitamento
do tempo.
7. Os questionários no decorrer desta sequência didática são apenas sugestões, caso você
sinta necessidade, substitua questões ou elabore outras criando, assim, o seu próprio questionário, considerando que cada estudante tem sua singularidade.
8. É importante que, após cada aula, você registre suas impressões em seu caderno de anotações.
9. Incentive e valorize todas as participações e colocações dos estudantes. Pensando em
contemplar a diversidade destes, é muito importante que você respeite e valorize todas as
linguagens: oral, escrita, pictórica, gestual. Esta é mais uma forma para que os estudantes se
sintam participantes ativos no processo de ensino-aprendizagem.
10. Sempre que possível, recolha os cadernos de anotações dos estudantes; estes registros
possibilitam a percepção das individualidades e do desenvolvimento da aprendizagem de
cada um.
II7r)"%10(9033\!$4'(*0&0<+"*$($(,4#$("3(")4"37(R&/4/.$(1$33$3(+$</3&+03(%03(#0#$%&03(1"3(
avaliações coletivas com os estudantes.
12. É importante que, após todos os exercícios de encenação, sempre ocorram avaliações
coletivas e auto-avaliações. São esses momentos que propiciam aos estudantes a compreensão crítica do que assistiram, efetivando análises mais criteriosas, não apenas das encenações
dos colegas como de suas próprias, aprimorando a qualidade da sua comunicação. Este
momento também é fundamental, pois o professor poderá analisar o nível de apropriação
dos conceitos trabalhados pelos estudantes.
Ip7(M$%3"%10($#(-0%&$#94"+("3(1/*$+$%Y"3(/%1/!/1)"/3(/%$+$%&$3("03(3$+$3(;)#"%03'(,:)$(
atento no planejamento das aulas. Selecione materiais, exercícios, ações e propostas investigativas que atinjam todos os estilos de aprendizagem: o visual, o auditivo, o artístico, o
cinestésico e todas as combinações destes quatro estilos, propiciando dessa forma, a inclusão
de todos os estudantes. Por exemplo:
"q(%0(-"30(1$($3&)1"%&$3(-0#(1$,-/B%-/"(!/3)"4'()&/4/.$(%"3(")4"3(&$@&03($#(l+"/44$(0)($#(
letras ampliadas, de acordo com a necessidade; as imagens e ícones devem ser descritos;
$($#(+$4"YG0("03(!\1$03($(,4#$3'(1$!$#(3$+(1)54"103($(1$3-+/&037
5q(%0(-"30(1$($3&)1"%&$3(-0#(1$,-/B%-/"(")1/&/!"'(%0(&+"5"4;0(-0#(#=3/-"($#(3"4"(1$(
aula, possibilite que o estudante tenha contato próximo com o aparelho de som ou instrumento musical para que perceba o som por meio da vibração; e em relação aos vídeos e
,4#$3(1$!$#(3$+(4$<$%1"1037
14. E importante a presença do professor de apoio no planejamento das ações pedagógicas.
C$%;"20(3$#9+$(-0#0(3)90+&$($(9"+-$/+0(%"3(")4"37
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Aula 1
OBJETIVOS
Integração da turma e instauração de um ambiente favorável para o desenvolvimento da
sequência didática.
Avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos estudantes por meio de exercícios
+$*$+$%&$3("0(C$"&+0(10([9+/#/107(

Para iniciar esta sequência didática, sugere-se que esta primeira aula aconteça ao ar livre ou,
conforme a estrutura da escola, em um espaço que não seja a usual sala de aula. Essa simples
quebra de rotina pode gerar nos estudantes um clima de expectativa para o que virá.
Comece a aula com o exercício <1%2,0+"$"<%,R15, oriente os estudantes que este exercício
é aparentemente fácil de fazer, entretanto por conta das mecanizações psicológicas e físicas, torna-se de difícil execução na prática. Essa orientação pode instigá-los a tentar, visto
que não terão receio de não conseguir.
Posicione a turma em círculo e, em seguida, peça os estudantes para fazerem (no ar)
um círculo com a mão direita, depois uma cruz com a mão esquerda do tamanho e
na velocidade que quiserem. Inicialmente devem executar um movimento de cada vez.
Quando todos chegarem à conclusão de que se trata de movimentos extremamente fáceis,
peça que executem os dois movimentos ao mesmo tempo. Deixe que experimentem por
alguns momentos e prossiga para o próximo exercício.
Como preparação para o exercício"G"21%2,0+"5$"8B4E realize o exercício <1%2,0+")LV')+"$"21%2,0+"
)18')+16. Peça para que os estudantes formem uma roda de mãos dadas e então solicite que se
afastem até que não consigam mais se tocar, a não ser com os dedos, embora seus corpos continuem a se afastar o mais que puderem. Depois de certo tempo, devem fazer o movimento
contrário se agrupando e ocupando o menor espaço possível. Essa roda elástica pode ser combinada com exercícios de voz. Nesse sentido, os estudantes devem emitir sons que exprimam
desejos de se aproximar enquanto seus corpos se afastam e vice-versa.
Em seguida passe para o exercício G"21%2,0+"5$"8B417. Peça para que refaçam o círculo,
todos de mãos dadas e oriente os estudantes para que não mudem a maneira de segurar
nas mãos durante a atividade. Então diga para um estudante soltar uma das mãos e começar a andar, puxando lentamente e sem violência os outros (como uma brincadeira de
caracol), passando por cima e por baixo das mãos dos colegas a sua frente, de maneira
que seja formado um grande nó, até que ninguém possa mais se mexer. Então o estudante
deve fechar a corrente segurando novamente a mão do colega que inicialmente estava ao
3$)(4"107(e0<0("9H3'(0+/$%&$(9"+"(:)$'(&"#5>#'(4$%&"#$%&$'(3$#(!/04B%-/"($($#(3/4$%-/0'(
tentem desfazer o nó e retornar ao círculo original. Finalize o exercício quando todos
tiverem retornado a posição inicial ou quando desistirem de tentar.

IA(2((l0"4'(F7'(Jogos para atores e não-atores7(_($17(+$!7($("#94/"1"7(f/0(1$(g"%$/+0h(6/!/4/."YG0(l+"3/4$/+"'(TXXA'(9D</%"(WX7
IZ(2((N1$#'(9D</%"(IXT7
Io(2((N1$#'(9D</%"(WZ
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Propõe-se, ainda para esta aula, a realização de um último exercício cujo nome é
H$4)3'+" 5$" ?%$7,4`c. Distribua um número para cada estudante (pode falar no ouvido ou
entregar um papel com o número). Em seguida, solicite que caminhem pelo espaço, mas
que não se distanciem muito uns dos outros (você pode usar uma música alegre para criar
uma atmosfera convidativa). Oriente-os que quando você disser um número, o estudante
que corresponde a este número deve prontamente fazer algum tipo de som (um grito, por
exemplo) e cair (como se desmaiasse), enquanto os demais estudantes que estão por perto
devem segurá-lo de imediato impedindo que este chegue ao chão. Primeiro, deve se falar
os números de forma sequencial (1, 2, 3 e assim por diante) e, depois diga os números de
forma aleatória. Pode-se ainda dizer dois ou três números ao mesmo tempo, visto que
normalmente as turmas são numerosas, entretanto deve-se tomar o cuidado para que
&$%;"()#(%=#$+0(3),-/$%&$(1$($3&)1"%&$3(9"+"("90/"+(03(:)$(-"/+G07(O%-$++"23$(0(U0<0(
quando todos tiverem vivenciado pelo menos uma vez a experiência de cair e ser apoiado
pelos colegas, ou ainda, quando tiverem perdido o interesse pelo jogo.
Vale ressaltar
No decorrer desta aula, além de integrar a turma numa atmosfera agradável e participati!"'("(/%&$%YG0(>(!$+/,-"+(03(-0%;$-/#$%&03(9+>!/03(103($3&)1"%&$3($#(+$4"YG0("0()%/!$+30(
teatral que devem ser considerados no transcorrer da sequência didática. Nesta perspectiva,
observe atentamente as reações dos estudantes, ouça o que dizem, perceba como atuam no
individual e coletivo, como tentam resolver os problemas propostos em cada exercício etc..

Após os exercícios, disponha a turma em círculo e proponha uma conversa acerca do
que acabaram de vivenciar. Incentive a participação dos estudantes na discussão, pergun&$'(90+($@$#940'(:)"/3("3(1$3-05$+&"3(:)$(,.$+"#'(0)("/%1"'(3$($%-0%&+"+"#(1/,-)41"1$(
para realizar algum exercício. Ouça e mostre interesse por suas colocações e faça também
os seus próprios comentários com base na observação da participação deles nos exercícios. Enfatize que é importante que todos socializem suas opiniões e se posicionem diante
das perguntas. Esclareça que essa conversa tem como objetivo perceber a diversidade de
opiniões e experiências individuais.
Finalize este momento relacionando os exercícios que realizaram com a prática teatral. Pontue que nos exercícios que acabaram de vivenciar, a coletividade, a atenção e disposição para
9"+&/-/9"+(3G0(*)%1"#$%&"/3($'(10(#$3#0(#010'("-0%&$-$(%0(C$"&+07(]$33"(9$+39$-&/!"'(9"+"(
que as aulas seguintes sejam interessantes e proveitosas, será necessário que todos estejam dispostos a participar, trocar experiências e contribuir para criar uma atmosfera de respeito mútuo,
em que todos tenham liberdade de se posicionar frente às discussões.
Para casa
Solicite aos estudantes que respondam as seguintes perguntas em seus cadernos de anotações:
r)"4("(+$4"YG0($%&+$(03($@$+-\-/03((!/!$%-/"103(%"(")4"(1$(;0U$($(0(C$"&+0s
r)"/3(3G0(3)"3($@9$-&"&/!"3($#(+$4"YG0(?3(")4"3(1$(C$"&+0s(

18 - Idem, página 211
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Aula 2
OBJETIVOS
Dar continuidade ao diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes acerca do universo teatral.
e$/&)+"(1+"#D&/-"'((/#9+0!/3"YG0($(($%&$%1/#$%&0(1$(%0Yd$3(5D3/-"3(1"($3&+)&)+"(1$()#(
texto teatral.
Apresentação da sequência didática aos estudantes.

Organize com antecedência a sala de aula, colocando as carteiras em círculo de modo
a facilitar a socialização de todos.
Inicie a aula com uma breve retomada da aula anterior. Em seguida, entregue para
todos, o texto da cena quatorze “José da Silva cumpre o dever sagrado” da peça “A Revolução na América do Sul”(anexo 1). Este momento é propício para investigar a aproximação dos estudantes com o universo teatral, por exemplo, seus conhecimentos relativos
à estrutura de um texto teatral e sua capacidade de improvisação.
O@94/:)$(+"9/1"#$%&$(:)$()#(&$@&0(&$"&+"4(&$#()#"($3&+)&)+"($39$-\,-"(1$($3-+/&"'(1$33$(#010(
nem tudo que está escrito deve ser falado pelo ator que interpreta o personagem. Um exemplo
1/330(3G0("3(#"+-"Yd$3(0)(+)5+/-"3(1$/@"1"3(9$40($3-+/&0+Q1+"#"&)+<0(-0#0(0+/$%&"Yd$3(9"+"("(
#0%&"<$#(1"(-$%"7(60%1)."(03($3&)1"%&$3(?(9$+-$9YG0(1$(0)&+"3($39$-/,-/1"1$3(10(&$@&0(&$"&+"47(
Após essas orientações, peça para que, em duplas, leiam a cena, buscando diferentes
formas de fazê-lo. Dê tempo para que investiguem as possibilidades e quando terminarem, peça que formem novamente um círculo. Então, solicite voluntários para apresentarem a cena para a turma, podem apresentá-la improvisando as falas ou fazendo a leitura
dramática19. Neste último caso, explique o que é leitura dramática. Conforme o interesse
dos estudantes, permita que mais de uma dupla se apresente.
Após a leitura ou improvisação da cena “i+4@"53">'0#3"2,)*%$"+"5$#$%"43(%35+”, promova
um debate, com perguntas do tipo:
1.Quem nunca tinha lido um texto teatral antes?
2.Qual a diferença entre um texto literário (como os contos de fadas) e um texto teatral?
3.O que acharam dessa cena?
4.Qual é a temática da cena?
A7(F4<)>#(&$#(/1$/"(1$(:)"%10($4"(*0/($3-+/&"s
Z7(r)"4("(+$4"YG0($%&+$(C$"&+0($(M04\&/-"s
7.Quais seriam os possíveis espaços onde poderíamos apresentar esta cena?
8.O que é necessário para que uma peça teatral aconteça?

IW(2((e$/&)+"(J+"#D&/-"h(4$/&)+"(1$()#(&$@&0(-0#(1+"#"&/-/1"1$'(0)(3$U"'(/%&$+9+$&"10("&+"!>3(1$(/%t$@d$3(!0-"/3'(1$($@9+$33d$3(*"-/"/3(
e de gestos econômicos.
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Formule outras questões conforme a necessidade do momento. Explore bem cada per<)%&"'($@$#94/,:)$(9"+"(:)$($4$3($%&$%1"#(305+$(0(:)$($3&G0(3$%10(:)$3&/0%"1037([)Y"(
com atenção o que têm a dizer.
Após o debate, contextualize a peça “A Revolução na América do Sul”. Fale a respeito
do autor, Augusto Boal20'(:)$(*0/(1+"#"&)+<0($(1/+$&0+(1$(C$"&+0'()#(103(<+"%1$3(%0#$3(
10(C$"&+0(-0%&$#90+a%$0(5+"3/4$/+0($(+$-0%;$-/10(/%&$+%"-/0%"4#$%&$7(P)<$+/#03(9"+"(
textos de apoio os anexos 2 e 3.
Vale ressaltar
A escolha por uma cena da peça Revolução da América do Sul se deu por conta de:
2(0(")&0+(1"(9$Y"(3$+(F)<)3&0(l0"4'(&"#5>#(-+/"10+(10(C$"&+0(10([9+/#/10^
- a temática da peça continuar atual, apesar do tempo em que foi escrita;
2(3$+()#(-0%!/&$(?(+$t$@G0("-$+-"(1$(:)$3&d$3(30-/"/3'("33/#(-0#0(%0(C$"&+0(10([9+/#/10^
Sendo assim, valorize tais questões no momento da contextualização.

Este é um momento propício para esclarecer aos estudantes que pela leitura da cena
quatorze da peça “A Revolução na América do Sul”, percebe-se uma característica im90+&"%&$(10( )%/!$+30( &$"&+"47([)( 3$U"'( 0( C$"&+0(+0#9$( -0#( "3( *+0%&$/+"3( 10( &$#90'( 1$(
modo que uma peça escrita no passado possa continuar extremamente atual, uma vez
:)$(<)"+1"'($#(3)"(-0%3&/&)/YG0(1$(-$%"'(-0%t/&03'(3/&)"Yd$3'(+$4"-/0%"#$%&03($(903/-/0namentos dos quais nos aproximamos ou nos distanciamos e, de qualquer forma, causam
em nós algum tipo de reação.
Vale ressaltar
O momento da leitura da cena, bem como do debate, propicia a continuação do reconhecimento da aproximação que os estudantes têm com o universo teatral, além de possibilitar
a ampliação deste conhecimento.

Dedique o restante da aula para a exposição da Sequência Didática que será desenvolvida com estudantes. Explique que o eixo temático posicionamentos norteará os estudos.
]$33$(3$%&/10'($4$3($%&+"+G0($#(-0%&"&0(-0#(0(C$"&+0(10([9+/#/107(R#"(#01"4/1"1$(
$39$-\,-"(1$(+$9+$3$%&"YG0(-B%/-"(<$%)/%"#$%&$(5+"3/4$/+"'(-)U"(0+/<$#(+$#$&$("(1>-"1"(
1$(ZX($(3$(*0+&"4$-$)(%"(>90-"(1"(1/&"1)+"(#/4/&"+'(-0#(5"3$(%"(%$-$33/1"1$(:)$("3(9$330"3(
sentiam de se posicionar frente à opressão e, a partir de então, se difundiu pelo mundo
inteiro. Diga que, no decorrer da sequência didática, eles terão a oportunidade de criar
e representar suas próprias cenas expondo, desse modo, seus posicionamentos. Comente

20 - A respeito de Augusto Boal, alguns sites sugeridos para pesquisa:
;&&9hQQ-&0+/070+<75+Q%0!03/&$Q:)$#230#03Q")<)3&0250"4Q{("-$330($#(Tk(1$(U)%;0(1$(TXIX7
;&&9hQQ9&7z//9$1/"70+<Qz//QF)<)3&0l0"4{("-$330($#(Tk(1$(U)%;0(1$(TXIX7
;&&9hQQzzz7/&")-)4&)+"470+<75+Q"94/-O@&$+%"3Q$%-/-409$1/"C$"&+0Q/%1$@7-*#s*)3$"-&/0%9$+30%"4/1"1$35/0<+","i-1!$+5$&$oXp{("-$330($#(Tk(1$(U)%;0(1$(TXIX7
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ainda, acerca de como será a rotina das aulas, de como se dará o processo de avaliação e
ressalte a importância de registrar suas impressões no caderno de anotações, lembrando
que o mesmo servirá também como forma de avaliação da aprendizagem individual. Reserve alguns instantes para esclarecimentos de dúvidas.
Em sala
Solicite aos estudantes que registrem no caderno de anotações suas impressões acerca do
que vivenciaram nestas duas aulas iniciais. Em seguida, recolha os cadernos.

Aula 3
OBJETIVO
N%&+01)YG0(103($3&)103("-$+-"(10(C$"&+0(10([9+/#/10(n5+$!$(-0%&$@&)"4/."YG0q7

Combine com antecedência com um estudante, ou no máximo dois estudantes, para
+$9+$3$%&"+$#()#(-0%t/&0($#(3"4"(1$(")4"'(#"3($@94/:)$(:)$(%$%;)#(-04$<"(1$!$(3"5$+(
que se trata de uma encenação. O importante é que a cena seja breve, tenha começo,
#$/0($(,#($(+$9+$3$%&$()#"(3/&)"YG0(1$(09+$33G0($#(:)$()#"(9$330"(1$3$#9$%;$(0(9"pel de opressor e a outra o papel de oprimido.
Vale ressaltar
M"+"("(-$%"'(9$%3$($#()#("&+/&0(:)$(-;"#$("("&$%YG0(1"(&)+#"($(<$+$()#(-0%t/&0($%&+$(
opressor e oprimido. Por exemplo:
- um estudante que assumirá a postura de opressor em relação ao professor, que atrapalhará a aula interrompendo a todo o momento a fala do professor. Este tentará argumentar
com o estudante que, por sua vez, o afronta agressivamente.
- ou ainda, uma situação de Bullying entre dois estudantes, neste caso, para a construção da cena
$3&)1$((305+$($3&$(&$#"7(60#0(3)<$3&G0(9"+"(9$3:)/3"(0(Mf[KfF8F(JO(fOJR[(J[(
6[8M[fCF8O]C[(FKfOPPNx[(O]CfO(OPCRJF]COP(1/390%\!$4(%0(3/&$h(;&&9hQQ
zzz75)44y/%<7-0#75+Ql60%-$/&)"-"0TI7;&#{("-$330($#(Tk(1$(U)%;0(1$(TXIX7
Seja qual for a cena escolhida, é importante que a opressão se manifeste, neste momento,
apenas a partir da fala e não do contato físico.

Inicie a aula como usualmente você faz, devolva os cadernos dos estudantes e comente
suas impressões acerca do que registraram. É importante que você comece a criar conexões
9"+"(:)$(0(-0%;$-/#$%&0(:)$($4$3(UD(9033)$#(9033"(3$+("#94/"10(1$(*0+#"(3/<%/,-"&/!"7
Prossiga a aula com a realização da cena, conforme combinado. Finalizada a encenação,
1$/@$(:)$("(&)+#"(3$(#"%/*$3&$("-$+-"(10(:)$(9+$3$%-/"+"#'(3$#(:)$(!0-B(/%&$+,+"7(M"33"103(
alguns instantes, intervenha com a pergunta: qual seria a melhor atitude a tomar diante do que
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aconteceu? Permita novamente que a turma manifeste seus posicionamentos com liberdade.
Em seguida, agradeça a todos por suas sugestões e informe para a turma de que todo
":)$4$(-0%t/&0(3$(&+"&"!"(1$(9)+"($%-$%"YG07(C$%;"($#(#$%&$(:)$(0(/%&)/&0(1"(-$%"($(
o que se segue após devem servir como pontos de partida para a introdução da contex&)"4/."YG0("-$+-"(10(C$"&+0(10([9+/#/107(J$33"(*0+#"'("9+0!$/&$(9"+"(3)3-/&"+("4<)%3(
questionamentos, como por exemplo:
w( Quando e de que forma acontece uma situação de opressão?
w( Quem era o opressor nesta cena que vocês assistiram?
w( É possível mudar a situação do oprimido?
w( r)$#(UD(3$%&/)(!0%&"1$(1$(#)1"+(0(,%"4((1$()#(,4#$'(0)(1$()#"(9$Y"(1$(&$"&+0'(0)(
ainda a história da própria vida?
w( `(9033\!$4(#)1"+(0(,%"4(1"(-$%"(:)$(!0-B3("-"5"+"#(1$("33/3&/+s(60#0s(r)$#(:)$+(&$%&"+s

Neste momento, solicite para os estudantes que apresentaram alguma proposta de
mudança para a situação de opressão encenada, assumirem (um de cada vez) o papel do
oprimido na cena e de forma improvisada mostrarem, encenando, suas ideias e propostas
para a turma em um debate feito, através do teatro. Nesta direção, os estudantes serão
conduzidos a desempenhar o papel de espect-atores21. Em seguida, converse com a turma
sobre a experiência que vivenciaram. Ouça com atenção o que os estudantes têm a dizer.
O(/%/-/$("(-0%&$@&)"4/."YG0(10(C$"&+0(10([9+/#/107(
S"4$("(+$39$/&0(10(*)%1"10+(10(C$"&+0(10([9+/#/10'(F)<)3&0(l0"47(O%*"&/.$(:)$(3$(
trata da mesma pessoa que escreveu a peça “!"]$#+0,QD+"83"!)@%'23"5+">,0jE"trabalhada na
")4"("%&$+/0+7(O%&+$&"%&0'(1$/@$($@94\-/&0(:)$("(9$Y"(%G0(3$(&+"&"(1$(C$"&+0(10([9+/#/10'(
visto que a mesma foi criada num momento que antecede o seu surgimento.
`(/#90+&"%&$(3)3-/&"+("(-0#9+$$%3G0(103($3&)1"%&$3(9"+"(0(*"&0(1$(:)$(0(C$"&+0(10(
Oprimido é atualmente uma realidade mundial, praticado em aproximadamente 70 países e em 19 estados brasileiros, que existe há cerca de 40 anos, tendo como característica
o engajamento político e social. Nessa perspectiva, procura estimular a discussão e a pro54$#"&/."YG0(1$(:)$3&d$3(10(-0&/1/"%0'(9+09/-/"%10()#"(#"/0+(+$t$@G0(1"3(+$4"Yd$3(1$(
poder, por meio da exploração de histórias entre opressor e oprimido, pois para Augusto
Boal, “+"&$3&%+"5$#$")+5'-23%"+"$V*$2&35+%E"5385+Z0U$"2+842'K82'3"5+"),85+"$)"F,$"#'#$"$"5+")+#')$8&+"
desse mundo.” (1982, p.22)

TI(2((O39$-&2"&0+$3'(%0#$(1"10(90+(l0"4("03($39$-&"10+$3(10(C$"&+0(10([9+/#/10'(9$4"(-"+"-&$+\3&/-"(9$-)4/"+(:)$($33$(&$#(1$(/%&$+*$+/+(
como ator nas cenas no momento que o espetáculo esta acontecendo.
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Figura 01

Augusto Boal, 1981
F-$+!0(N1"+&Q6$%&+0(6)4&)+"4(PG0(M")407(f$</3&+0(*0&0<+D,-0(")&0+/"(1$3-0%;$-/1"7
Disponível no site:
;&&9hQQzzz7/&")-)4&)+"470+<75+Q"94/-O@&$+%"3Q$%-/-409$1/"C$"&+0Q/%1$@7
-*#s*)3$"-&/0%9$+30%"4/1"1$35/0<+","i-1!$+5$&$oXp{("-$330($#(Tk(1$(U)%;0(1$(TXIX7

`(/#90+&"%&$(+$33"4&"+(:)$(0(C$"&+0(10([9+/#/10("9+$3$%&"(-$%"3(,-&\-/"3'(90+>#'(%G0(
fantásticas e, nesta perspectiva, é necessária uma pesquisa para reproduzi-las como no
cotidiano social da localidade onde se apresentam, com o intuito de provocar sentimentos
e posicionamentos contra a opressão.
O%*"&/.$(:)$("3(#"%/*$3&"Yd$3(&$"&+"/3(901$#(+$t$&/+(-0#0($39$4;03(03(%03303(903/-/0%"#$%tos, pois colocam em cena o ser humano, sua relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo que o cerca. Nesse sentido, com base nas representações teatrais, nos compreendemos melhor,
9"33"#03("(&$+(%0YG0(1":)/40(:)$(30#03(-"9".$3($(%03(#01/,-"#03(0)(%03(+$",+#"#037(
No decorrer da contextualização, reforce sua explicação, fazendo referência ao que
vivenciaram no primeiro momento desta aula.
Para casa
Solicite aos estudantes que registrem no caderno de anotações suas impressões acerca do
que vivenciaram nesta aula. Dê liberdade para que este registro seja feito na forma que pre*$+/+$#(n)#"(*+"3$'()#(1$3$%;0'()#"(/#"<$#(1$(+$!/3&"($&-7q7([(/#90+&"%&$(>(:)$(+$t/&"#(
em casa e se expressem de outra forma que não a oral.

Aula 4
OBJETIVOS
J"+(-0%&/%)/1"1$(?(-0%&$@&)"4/."YG0(10(C$"&+0(10([9+/#/10(90+(#$/0(1"(9$3:)/3"7
f$33"4&"+("(/#90+&a%-/"($("(/%t)B%-/"(&$"&+0(-0#0($39"Y0(1$(+$t$@G0(-+\&/-"7
O%&$%1/#$%&0(10(C$"&+0(10([9+/#/10(-0#0()#(#010(:)$(9+09/-/"(0(-0%;$-/#$%&0("-$+-"(
de indivíduos e das sociedades nas quais estão inseridos.
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O ideal será que esta aula aconteça no laboratório de informática, mas, caso não haja esse
$39"Y0'(0+<"%/.$(9"+"(:)$("-0%&$Y"(%"(5/54/0&$-"7(]$33$(3$%&/10'(!$+/,:)$(-0#("%&$-$1B%-/"(3$("(
mesma proporciona as condições %$-$33D+/"3(n$39"Y0($(4/!+03(3),-/$%&$3(9"+"(&0103q7([)&+"(9033/bilidade para a realização desta aula seria organizar a saída dos estudantes para uma lan house. Seja
qual for a sua escolha, prepare tudo com antecedência, evitando possíveis transtornos.
Vale ressaltar
É fundamental que você realize com antecedência a sua própria pesquisa, desse modo terá
maior domínio para conduzir a aula. Oriente para que a pesquisa ocorra no sentido de
"9+0*)%1"+(03(-0%;$-/#$%&03("-$+-"(10(C$"&+0(10([9+/#/107(

Divida a turma em grupos de até quatro estudantes para cada computador (ou conjunto de livros). No caso da internet, organize para que cada grupo tenha pelo menos um es&)1"%&$(-0#($@9$+/B%-/"($#(-0#9)&"YG0($(%"!$<"YG0(!/+&)"47(6$+&/,:)$23$(1$(:)$(&0103(
os grupos estejam com os computadores ligados e conectados à internet. Faça a sugestão
de sites como K[[KeO'(jNmNM`JNF'(6FJ'( [RCRlO e, se necessário, escreva no
:)"1+0(03($%1$+$Y03(1$3&$3(3/&$37(F)@/4/$(03($3&)1"%&$3(:)$(&/!$+$#(1/,-)41"1$37(
C$%;"($#(#$%&$(:)$(0(#0#$%&0($#(:)$(03($3&)1"%&$3(*"+G0(3)"3(9+H9+/"3(9$3:)/3"3(
consiste numa grande possibilidade de aprofundar e consolidar os conhecimentos que estão sendo construídos desde o primeiro dia de aula. Com o intuito de nortear a pesquisa,
3)<$+$23$(:)$(3$U"($3-+/&0(%0(:)"1+0(0)($%&+$<)$("03($3&)1"%&$3()#(:)$3&/0%D+/0Q+0&$/+0(
de orientação. Sugestões para o questionário:
1.Quem é Augusto Boal? Para isso, procurem por fotos, vídeos de entrevistas etc..
T7([(:)$(;D("(+$39$/&0(10(C$"&+0(10([9+/#/10s(r)"%10(3)+</)s(60#0(3)+</)s(M0+(:)$(3)+</)s
p7(r)"/3(3G0("3(*0+#"3(1$(3$(*".$+(C$"&+0(10([9+/#/10(nC$"&+0(U0+%"4'(C$"&+0(/#"<$#($(0(
que mais)? Quais são as características fundamentais de cada um? Você pode organizar para
que cada grupo pesquise um tipo.
k7(r)"/3(3G0("3(-0%1/Yd$3(%$-$33D+/"3(9"+"(:)$(0(C$"&+0(10([9+/#/10("-0%&$Y"s
A7(60#0(>("(9"+&/-/9"YG0(1"(94"&$/"(%0(C$"&+0(10([9+/#/10s(
Z7(O#(:)$(4)<"+$3(10(#)%10(0(C$"&+0(10([9+/#/10(&$#("-0%&$-/10s(r)"/3(3G0("3(3$#$4;"%ças? Quais são as diferenças?
o7(O@/3&$n#q(<+)90n3q(:)$(+$"4/."n#q(C$"&+0(10([9+/#/10(%0(O3&"10(1$(K0/D3s(r)"4n/3qs

F%1$(9$4"(3"4"(")@/4/"%10(03(<+)903($(-$+&/,-"%1023$(1$(:)$(&0103($3&$U"#($%!04!/103(
com a pesquisa. Oriente para que façam pesquisas textuais e imagéticas (fotos, vídeos e
etc.). O importante é que os estudantes sejam estimulados a se tornarem pesquisadores.
K"+"%&"("(1/!$+3/1"1$(%"(9$3:)/3"7(]$33$(3$%&/10'(,:)$("&$%&0(9"+"(:)$(03(<+)903(9$3:)/3$#($#(3/&$3(1/*$+$%&$3^(3$(9+$-/30'(1/!/1"(-0%&$=103($39$-\,-03(9"+"(-"1"(<+)907((
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)!#!"*#+&,-!"!./!
Solicite de cada grupo uma breve exposição oral dos resultados da pesquisa. Advirta os
estudantes que a pesquisa é em grupo, por isso, todos devem participar de forma efetiva.

Aula 5
OBJETIVO
Apresentação dos resultados da pesquisa realizada na aula anterior.

Nesta aula, os grupos apresentarão, para a turma, os resultados da pesquisa que realizaram. Neste sentido, solicite aos grupos que façam uma breve explanação dos aspectos
que consideraram mais relevantes em sua pesquisa.
Vale ressaltar
x$+/,:)$(-0#("%&$-$1B%-/"(U)%&0("03(<+)903(:)"%&0(?(%$-$33/1"1$(1$(3)90+&$(&$-%04H</-0(
(de acordo com a realidade de sua unidade escolar) para a apresentação da pesquisa. Evitando possíveis transtornos na hora da apresentação.

No decorrer da aula, faça comentários acerca do conteúdo de cada pesquisa, valorizando cada
1$3-05$+&"7(60%1)."("(&)+#"(%)#("9+$%1/."10(9+".$+030'(3/<%/,-"&/!0($(-0%&$@&)"4/."107(
Encerrada a exposição de todos os grupos, faça uma síntese geral do que foi apresentado. Enfatize a diversidade cultural para que os estudantes compreendam que em diferentes
4)<"+$3(10(#)%10("3(9$330"3(&B#(3$("9+09+/"10(10(C$"&+0(10([9+/#/10($(:)$'("9$3"+(1"3(
-"+"-&$+\3&/-"3($39$-\,-"3(1$(-"1"(-)4&)+"'("($33B%-/"(1$3&$(&$#(3$(-0%3$+!"107(O%*"&/.$(:)$(
0(C$"&+0(10([9+/#/10(>()#(C$"&+0(3)5!$+3/!0'(%"(#$1/1"($#(:)$(&$#(90+(05U$&/!0(%G0(3$(
-0%&$%&"+($#(+$t$&/+(305+$(0(9"33"10'(#"3(3$(9+$9"+"+(9"+"(0(*)&)+0($'(%$3&"(9$+39$-&/!"'(
romper com a passividade do espectador, assim como a do cidadão, transformando-o em
protagonista da ação dramática e, em consequência, de sua própria vida.
Para casa
Solicite aos estudantes que respondam em seus cadernos de anotações à seguinte pergunta:
O que é se posicionar frente à vida?
Em seguida, colem no caderno algo (imagem, frase, reportagem, letra de música ou etc.)
que represente algum tipo de posicionamento.

Aula 6
OBJETIVO
Realização de exercícios para o conhecimento do Corpo.
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Para se dominar os meios de produção teatral, é necessário, conhecer o próprio corpo
9"+"(&0+%D240(#"/3($@9+$33/!07(l0"4(nTXXA'(97(I__q22(",+#"(:)$'(4B"3*B4"$44$"2+8U$2$%I4$d"@"F,$"
+" $4*$2&35+%" $4&3%L" U36'0'&35+" 3" *%3&'23%" ?+%)34" &$3&%3'4:" 60#( 5"3$( %$3&"( ",+#"YG0'( 3)<$+$23$'(
para esta aula, a realização de exercícios corporais, de modo a conduzir os estudantes ao
reconhecimento do próprio corpo, suas limitações e suas possibilidades, bem como, suas
deformações sociais e suas possibilidades de recuperação.
Prepare a sala com antecedência, organizando o espaço de modo a propiciar os exercícios corporais sugeridos.
Para iniciar a aula, solicite que os estudantes, de pé, façam movimentos naturais de
espreguiçar, como se estivessem acordando. Então prossiga para o exercício de Inspiração
lenta com os braços estendidos23, pedindo que inspirem lentamente ao mesmo tempo em que
levantam os braços o mais alto possível, apoiando o corpo na ponta dos pés como se quisessem tocar o teto. Depois, também lentamente, expirem encolhendo braços e corpo,
passando pela posição normal até ocupar o menor espaço possível. Deixe que experimentem por alguns instantes o exercício e, em seguida, passe para as Caminhadas24.
Solicite que os estudantes explorem as diferentes possibilidades de se locomover pelo
espaço. Oriente que ao se locomover evitem esbarros e ocupem todo o ambiente. Direcione os estilos de caminhada, por exemplo:
k"Corrida em câmera lenta25, ganha o último a chegar. Uma vez iniciada a corrida os estudantes não poderão interromper os movimentos que devem ser executados o mais
letamente possível.
k"CaranguejoTZ, com as duas mãos e os dois pés em contato com o chão. Oriente para
que andem como os caranguejos, para a esquerda e para a direita. Nunca para frente
ou para trás.
k"Macaco27, caminhar para frente com as mãos sempre tocando o chão e com a cabeça
trançando uma linha horizontal em relação ao solo, como os macacos que se deslocam
e saltam obstáculos.
k"!853%"5$"F,3&%+28, para frente e para trás.
k"/344+"5+"23)$0+29, pé direito e mão direita. Pé esquerdo e mão esquerda. O camelo
avança primeiro o lado esquerdo e depois o lado direito.
k"/344+"5+"$0$?38&$30, como o exercício anterior, só que ao contrário: pé direito e mão esquerda, pé esquerdo com a mão direita. Como anda um elefante.

TT(2((l[Fe'(F)<)3&07(X$3&%+"5+"G*%')'5+"$"G,&%34"/+@&'234"/+01&'2347(o($17(+$!7(O("#94/"1"(f/0(1$(g"%$/+07(O1/&0+"(6/!/4/."YG0(l+"3/4$/+"'(TXXA7(
Tp(2((l[Fe'(F)<)3&07(Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 8ª edição rev. e ampliada Rio de Janeiro.
O1/&0+"(6/!/4/."YG0(l+"3/4$/+"'(TXXA'(9D</%"(IkW7(
Tk(2((N1$#'(9D</%"3IXT(?(IXZ7
TA(2((N1$#'(9D</%"(IXp7
TZ(2((N1$#'(9D</%"(IXk7
27 - Idem, página 104.
T_(2((N1$#'(9D</%"(IXA7
TW(2((N1$#'(9D</%"(IXA7
pX(2((N1$#'(9D</%"(IXA7
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k"/344+"5+"238(,%,31, o estudante abaixa-se e segura nos os tornozelos, então anda para
frente, saltando como um canguru.
k"<+)+"F,'4$%5$432:(&$%&"%10(#01/,-"+("(*0+#"(;"5/&)"4(1$("%1"+'(/%-4)3/!$(0(+/&#0'($(
variando diversas vezes durante o exercício.
Finalizados os exercícios de caminhadas, prossiga a aula com o exercício /+8&+E"!6%3Q+"$"!*$%&+"
de Mãos33, primeiro cada um deverá, com os olhos abertos, escolher um ponto na sala, em seguida peça que fechem os olhos, cruzem os braços e caminhem na direção do ponto escolhido,
devem repetir pelo menos três vezes e cada vez um ponto novo deverá ser escolhido. Em seguida, oriente para que formem duplas um de frente para o outro, segurando a mão como se estivessem cumprimentando, fecham-se os olhos e soltam-se as mãos, mas mantendo no ângulo em
que estavam na ação do cumprimento. Oriente que ao seu comando deverão caminhar para
trás de olhos fechados se distanciando uns dos outros (por exemplo, três passos). E novamente
ao seu comando deverão se encontrar, retomando a posição inicial. Ainda nas duplas, peça que
se abracem, depois fechem os olhos e se soltem um do outro, mas mantendo os braços na posição do abraço e, na contagem, devem caminhar para trás, sendo que na contagem regressiva,
devem voltar e encontrar seus parceiros.
O último exercício sugerido para esta aula é A0+%$4&3"5$">+8434, oriente-os que em duplas,
um será o cego e o outro o guia. O guia cria um som imitando um animal, que devera ser
seguido pelo seu parceiro de dupla (o cego) que permanecerá de olhos fechados. Quando
começarem a andar, peça para quem está de olhos fechados cruzar os braços para evitar
confusão ou que se machuquem. Assim que registrarem o som que deverão seguir seus
parceiros pela sala a partir do som explorando o espaço ao máximo, depois de um tempo
troque as funções, o que guiava torna-se o cego e vice-versa.
Após os exercícios, disponha a turma em círculo e promova uma conversa acerca do
que acabaram de vivenciar. Mais uma vez, estimule a participação de todos, pergunte
"-$+-"(1"3(1/,-)41"1$3(:)$($%*+$%&"+"#(%"($@$-)YG0(103($@$+-\-/037(O3&"(-0%!$+3"'(5$#(
como os exercícios que executaram, devem conduzi-los à consciência de seus corpos e de
suas possibilidades gestuais.
Para casa
Solicite aos estudantes que respondam em seus cadernos de anotações às perguntas:
r)"4("(#"/0+(1/,-)41"1$(:)$(!0-B($%*+$%&0)(%"(")4"(1$(;0U$s(O@94/:)$7
Qual o exercício que você mais gostou de fazer? Explique.

Aula 7
OBJETIVO
Realização de exercícios para tornar o corpo expressivo com consciência.

pI(2((N1$#'(9D</%"(IXA7
pT(2((N1$#'(9D</%"(IXZ7
pp(2((N1$#'(9D</%"(IAA7
pk(2((N1$#'(9D</%"3(IAA($(IAZ7
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Dando continuidade aos exercícios corporais da aula anterior, sugere-se para esta aula
a realização de jogos em que os estudantes tenham que se expressar unicamente, através
do corpo, abandonando outras formas de expressão mais usuais e cotidianas.
Organize o espaço com antecedência, de modo a evitar perda de tempo.
M"+"(-0#$Y"+("(")4"'(304/-/&$(:)$(03($3&)1"%&$3(3$($39+$<)/-$#(-0#0(,.$+"#(%"(")4"(
anterior. Então prossiga para o exercício ExplosãopA, pedindo aos estudantes que inspirem
lentamente todo volume de ar possível, em seguida expulsem todo o ar de jorro pela boca
emitindo um som igual a um grito agressivo. Depois peça que inspirem novamente, só
que desta vez o ar deve ser expelido energicamente pelo nariz. Repita por algumas vezes
e passe para a realização do jogo =+034"/$%,383436.
Oriente que cada estudante deve, ao seu tempo e forma criar uma bola imaginária;
deixe que brinquem individualmente com suas bolas, depois de um tempo peça para trocarem com alguém a sua bola e cada um deve seguir brincando com a bola nova. Repita
a troca pelo menos cinco vezes, depois peça para que o estudante procure sua bola, a que
começou o jogo. Alguns podem não encontrá-las, neste caso, será necessário que se faça
uma investigação do trajeto das bolas não encontradas, questione-os para quem a bola foi
passada à primeira vez, como era e assim por diante.
Em seguida, passe para o jogo Homenagem a Magritte37, um objeto (garrafa, cadeira,
#$3"($&-7q(>(-040-"10(%0(-$%&+0(1"(+01"($(-"1"()#(1$!$(/+("0(-$%&+0($(1"+(0)&+0(3/<%/,-"do àquele objeto usando-o de outra forma. Neste sentido, uma garrafa pode se transformar em um bebê, em um telefone, em uma bomba e assim por diante, conforme o desejo
do estudante que o estiver manipulando.
Dando prosseguimento à aula, realize o jogo A+&+(%3?3%"3"S)3($)lc, divida a turma em
dois grupos, o primeiro grupo fecha os olhos, então o segundo grupo faz uma imagem
complexa e coletiva. Ao seu comando, os integrantes do primeiro grupo abrem os olhos
por três segundos, como uma câmera fotografando a imagem, então o segundo grupo
desfaz a imagem. Em seguida cada integrante do primeiro grupo relata tudo o que viu
com riqueza de detalhes, e comparam-se as narrativas e, então, o segundo grupo refaz a
cena para que se constatem os erros e acertos.
Finalizando a sequência de jogos para esta aula, sugere-se Ilustrar uma históriala para se
trabalhar a improvisação e a espontaneidade da turma. O primeiro grupo deve contar
uma história (um estudante de cada vez), enquanto que o segundo grupo ilustra essa história com seus corpos. Para facilitar, inicialmente devem fazer imagens estáticas e posteriormente devem mostrar uma cena móvel. Ao contar a história os estudantes devem inserir
ações, objetos animais, características peculiares para os personagens; o importante é dar
ao grupo que ilustra possibilidades imagéticas a serem traduzidas por seus corpos. Nessa
direção, a história pode ser absolutamente inusitada, por exemplo, um elefante embriagapA(2((N1$#'(9D</%"(Ik_7
pZ(2((N1$#'(9D</%"3(IpI($(IpT7
po(2((N1$#'(9D</%"(TXZ7
38 - Idem, páginas 209.
pW(2((l[Fe'(F)<)3&07([\\"$V$%212'+4"$"7+(+4"*3%3"+"3&+%"$"8D+Z3&+%"2+)"#+8&35$"5$"5'R$%"30(+"3&%3#@4"5+"&$3&%+: 10ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1991, página 88.
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do ao ler o jornal chora desesperadamente. Depois de algum tempo troca-se as funções,
ou seja, o grupo que ilustrava a história passa a contá-la e vice-versa.
Após a realização dos jogos, faça um círculo e promova uma avaliação coletiva com
a turma acerca do que de fato vivenciaram nesta aula. Questione a respeito de como é
3$(-0#)%/-"+(3$#(0()30(1"(!0.'(:)"/3("3(1/,-)41"1$3(:)$($%*+$%&"+"#'(:)"/3(1$3-05$+&"3(
,.$+"#($("33/#(90+(1/"%&$7
Para casa
Solicite aos estudantes que registrem no caderno de anotações suas impressões acerca desta
aula. Dê liberdade para escolherem a maneira de realizar este registro.

Aula 8
OBJETIVO
Vivenciar o papel de ator que improvisa, bem como o papel de espectador que interfere na cena.

Para esta aula, sugere-se a realização de um exercício que auxilie o estudante a liberar-se
de sua condição de espectador passivo para assumir a de espectador que interfere, deixando de
ser objeto e passando a ser sujeito, convertendo-se de testemunha em autor protagonistac(nl[Fe'(TXXA(
p. 188)40.
Esta aula deverá ser dedicada, devido à complexidade, apenas para a realização do
exercício que Boal chama de Dramaturgia Simultânea41 (l[Fe(TXXA^(97(IWWq'($#(:)$(
os espectadores “escrevem” a cena para que os atores a representem. Divida a turma
$#( 10/3( <+)903'( 3$%10( )#( <+)90( 1$( $3&)1"%&$3Q"&0+$3( $( 0)&+0( 1$( $3&)1"%&$3Q94"&$/"( $(
1$,%"("(*)%YG0(1$(-"1"(<+)907(N3&0(>'(0(<+)90(1$($3&)1"%&$3Q"&0+$3(1$!$($%-$%"+'()#"(
3/&)"YG029+054$#"(!/!/1"(90+("4<)>#(1"(&)+#"'(9"+"(0(<+)90(1$($3&)1"%&$3Q94"&$/"(:)$(
deve fazer interferências no decorrer da encenação. É necessário lembrar que a situação-problema não tem solução para a pessoa que a escolheu, assim, o objetivo é representar
possíveis soluções.
A cena é encenada até o ponto em que se apresenta o problema central que precisa
3$+(304)-/0%"107(]$3&$(90%&0'(03($3&)1"%&$3Q"&0+$3(9"+"#(1$($%-$%"+($(304/-/&"#("03($3&)1"%&$3Q94"&$/"(:)$("9+$3$%&$#(304)Yd$3(9033\!$/37(O#(3$<)/1"'(/#9+0!/3"%10'($%-$%"#(
as soluções propostas pela plateia, que se reserva no direito de “corrigir” os atores em suas
falas e ações.42
Possibilite que os estudantes vivenciem os dois lados, ou seja, que experimentem ser
kX(2((l[Fe'(F)<)3&07(X$3&%+"5+"G*%')'5+"$"G,&%34"/+@&'234"/+01&'234. 7 ed. rev. E ampliada Rio de Janeiro. Editora Civilização Brasileira,
TXXA7
41 - Idem.
kT(2((60#0(3)90+&$(9"+"(0($%&$%1/#$%&0(10($@$+-\-/0'(4$/"(0($@$#940(-/&"10(%"3(9D</%"3(TXX(?(TXp(10(4/!+0h(C$"&+0(10([9+/#/10($(
Outras Poéticas Políticas.
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"&0+$3($(94"&$/"7(S/%"4/."10(0($@$+-\-/0(9+0#0!"()#"(-0%!$+3"(9"+"("!"4/"+(0(:)$(,.$+"#7(
C$%;"( $#( #$%&$( :)$( $3&$( $@$+-\-/0'( 1$!$( 3$+!/+( 9"+"( "( -0#9+$$%3G0( 10( C$"&+0( -0#0(
linguagem viva e presente, e não apenas como produto acabado que mostra imagens do
passado. Nesse sentido, servirá como ponto de partida para a cena-fórum que produzirão
nas próximas aulas.
Para casa
Solicite aos estudantes que respondam em seus cadernos de anotações à seguinte pergunta:
Qual a função que você achou mais fácil de desempenhar, a de ator ou de platéia? Por quê?

Aula 9
OBJETIVO
Entendimento da estrutura de uma cena-fórum por meio de uma aula expositiva.

Como suporte para esta aula, sugere-se a utilização do texto que se encontra no anexo
4, bem como o livro “Jogos para atores e não-atores” 43 1$(F)<)3&0(l0"4'(#"/3($39$-/,-"#$%&$(
%"3(9D</%"3(To(?(AA($(pIo(?(pko7(
Inicie com a leitura coletiva das páginas 30 a 33 do livro “Jogos para atores e não-atores”.
Solicite voluntários para a leitura, faça intervenções no decorrer da mesma e, aos poucos,
-0%1)."(03($3&)1"%&$3(?(-0#9+$$%3G0(1"($3&+)&)+"(10(C$"&+0(SH+)#7(
e$#5+$23$(:)$(03($3&)1"%&$3(UD(+$"4/."+"#()#"(9$3:)/3"(%"(")4"(k("-$+-"(10(C$"&+0(10(
[9+/#/10($'(-$+&"#$%&$'(!/+"#(:)$3&d$3(+$4"&/!"3("0(C$"&+0(SH+)#7(O%&G0'(%0(&+"%3-0++$+(
da aula, faça referências acerca de aspectos já abordados nessas pesquisas e incentive a
participação dos estudantes. Focalize na estrutura da cena-fórum, relembre o que vivenciaram na aula 3 e esclareça as dúvidas que surgirem.
Para casa
Solicite aos estudantes que leiam o exemplo da cena-fórum “!"?3)10'3c(n9D</%"3(k_("((AI(10(
livro “Jogos para atores e não-atores” – fotocopie, caso seja necessário).
Após a leitura, pensem numa situação de opressão que sofreram ou que presenciaram no
seu cotidiano e registrem em seus cadernos de anotações da forma que eles preferirem (uma
frase, um desenho, uma imagem de revista etc.). É provável que sintam mais liberdade em
registrar de outra forma que não a escrita convencional.

kp(2((l[Fe'(F)<)3&07(Jogos para atores e não-atores.(_($1/YG0(+$!7($("#94/"1"(f/0(1$(g"%$/+07(O1/&0+"(6/!/4/."YG0(l+"3/4$/+"'(TXXA7(

Teatro

51

Aula 10
OBJETIVOS
Criação de cenas com base no cotidiano dos estudantes (situação de opressão).
Estimular e valorizar a construção cênica dos estudantes.

Nesta aula, os estudantes serão estimulados a criar cenas dramáticas a partir de ques&d$3(9+0!0-"&/!"3(-0#(0(/%&)/&0(1$(-0%1)./2403(9"+"("($@9$+/#$%&"YG0(10(C$"&+0(-0#0(
$39"Y0(1$(+$t$@G0(-+\&/-"7(
N%/-/$("(")4"(-0#()#"(+$t$@G0("-$+-"(1$(3/&)"Yd$3(1$(09+$33G0(30*+/1"3(0)(9+$3$%-/"das no cotidiano e os posicionamentos assumidos frente a essas situações.
Solicite a turma para que se divida em quatro grupos e, juntos, decidam por uma situação de opressão que deve ser colocada em cena para discussão. Incentive-os para que
escolham uma situação de opressão que presenciaram em seu cotidiano.
Em seguida, os grupos devem iniciar a construção do roteiro desta cena. Oriente-os que as
-$%"3(1$!$#(3$+(-)+&"3(-0#(-0#$Y0'(#$/0($(,#7(O3&$(3$+D(0(#0#$%&0(1$($3:)$#"&/."+$#("(
cena, nesse sentido, os estudantes devem decidir seus personagens e funções, os elementos de
-$%"(n-$%D+/03'(,<)+/%03($&-7q(:)$()3"+G0(%"("9+$3$%&"YG07(F%1$(9$403(<+)903'($3-)&$("3(/1$/"3'(
esclareça dúvidas, auxilie na escolha dos temas, dos personagens e suas caracterizações. Para
auxiliá-los na construção do roteiro, faça alguns questionamentos do tipo:
1.Existem momentos em sua vida em que você se sente oprimido? Como acontece?
2.Como você se posiciona frente a essas opressões?
3.O que gostaria de dizer para o seu opressor?
4.Como gostaria que essa história terminasse?

e$#5+$203(1$(:)$(03(9$+30%"<$%3(10(C$"&+0(SH+)#(3G0(-0#0("3(9$330"3(:)$($%-0%tramos no nosso dia-a-dia, que enfrentam situações como as que enfrentamos no nosso
cotidiano, nesse sentido, não podem existir soluções mirabolantes, mas resoluções possíveis de acontecer na vida real.
)!#!"*#+&,-!"!./!
Solicite aos estudantes que escrevam no caderno de anotações o roteiro da cena que seu
grupo desenvolveu.

Aulas 11 e 12
OBJETIVO
Ensaio das cenas construídas pelos estudantes.
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Dedique estas aulas para o ensaio das cenas dos grupos. É importante que organize
antecipadamente diferentes espaços dentro da escola para que os grupos possam ensaiar
simultaneamente no decorrer da aula.
Distribua os grupos em locais diferentes, para que possam ensaiar suas cenas. Ande
pelos grupos auxiliando nos ajustes necessários quanto à temática escolhida, a interpretação, a caracterização dos personagens, a escolha de elementos cênicos e sonoplastia e,
sobretudo, incentivando o trabalho dos grupos.
Para direcionar os ensaios nestas aulas, sugere-se a realização de duas técnicas de ensaio, sendo uma para cada aula.
Na técnica de ensaio /L%3"$"*$843m44, durante o ensaio o professor (ou o estudante que
tem a função de curinga) dirá, várias vezes e em momentos diferentes da cena: “Pare e
9$%3$c^("(9"+&/+(1$($%&G0("(-$%"(>(/%&$++0#9/1"'(03("&0+$3Q$3&)1"%&$3(,-"+G0($3&D&/-03($(
começarão a falar ao mesmo tempo e em voz alta o que os personagens estão pensando
naquele momento uns sobre os outros. Em seguida, o professor dirá: “Continue”; a cena
-0%&/%)"("&>(0(9+H@/#0(bM"+$($(9$%3$Ec(
Já na técnica de ensaio Interrogatório de Hanôver kA'()#($3&)1"%&$Q"&0+(901$("(:)"4:)$+(
momento da cena ser interrogado pelo grupo. No momento do interrogatório a cena é
/%&$++0#9/1"'($%&G0(0("&0+Q$3&)1"%&$(+$390%1$(?3(9$+<)%&"3(3$#(3"/+(10(3$)(9$+30%"<$#(
e imediatamente a cena é retomada exatamente do lugar onde parou. Deve-se criar um
-4/#"(1$(1)$40(%0(:)"4(03($3&)1"%&$3Q"&0+$3(1$!$#(3$#9+$(1$*$%1$+("9"/@0%"1"#$%&$($'(
em quaisquer circunstâncias, os seus personagens. A cena deve ser interrompida de quando em quando para as perguntas.
Registro em sala (escolha uma das aulas para que este registro seja feito)
Solicite que os estudantes escrevam no seu caderno de anotações suas impressões a respeito
do personagem que representarão na cena que o grupo desenvolveu. Nesse momento, esta+G0(+$t$&/%10(/%1/!/1)"4#$%&$("-$+-"(10(3$)(9$+30%"<$#7

f$-04;"( 03( -"1$+%03( 1$( "%0&"Yd$3'( -$+&/,:)$23$( 1$( :)$( &01"3( "3( -$%"3( $3&G0( $%-"minhadas e estimule os grupos a se encontrarem fora do horário de aula para ensaiar e
acertar pequenos detalhes acerca da apresentação, que acontecerá nas próximas aulas.

Aulas 13 e 14
OBJETIVO:
Apresentação das cenas construídas e ensaiadas pelos grupos.

kk(2((l[Fe'(F)<)3&07(l[Fe'(F)<)3&07(g0<03(9"+"("&0+$3($(%G02"&0+$37(f/0(1$(g"%$/+0h(6/!/4/."YG0(l+"3/4$/+"'(IWW_77(_(($1/YG0(+$!7($(
"#94/"1"(f/0(1$(g"%$/+07(O1/&0+"(6/!/4/."YG0(l+"3/4$/+"'(TXXA'(9D</%"3(TWo($(TW_7
kA(2((N1$#'(9D</%"(TW_7
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As apresentações das cenas curtas que os grupos construíram servirão para que os es&)1"%&$3(-0#9+$$%1"#(90+(#$/0(1"($@9$+/#$%&"YG0(-0#0(3$(1D(0(C$"&+0(SH+)#'(!/!$%ciando tanto o papel de atores como o de espect-atores. Sugere-se para este momento que
as encenações sejam feitas entre os próprios colegas de sala ou, no máximo, entre turmas
como um treinamento. E caso seja de interesse dos estudantes, num momento posterior
poderão organizar um grande Fórum na escola ou em outro lugar aberto ao público e,
neste sentido, será necessário dar continuidade a esta sequência didática ampliando o
número de aulas.
Vale Ressaltar
C01"($3&+)&)+"(1$()#"(-$%"2*H+)#(UD(*0/($3&)1"1"(n")4"(Wq'(#"3'(&"4!$.(%G0(/%&$+%"4/."1"(
completamente pelos estudantes. Assim, seu papel será de um “ajudador”, esclarecendo os
passos seguintes, auxiliando o Curinga na sua função de instigar o público e, caso necessário, até mesmo assumindo seu papel.

Não se esqueça de devolver aos estudantes os cadernos de anotações recolhidos na aula
anterior.
Inicie a aula sensibilizando a turma com alguns exercícios rápidos (aproveite exercícios
e jogos que foram utilizados nas aulas anteriores) com a intenção de criar um clima de fa!0+$-/#$%&0(9"+"(0(:)$(!/+D7(]$3&$(#0#$%&0'(3)+<$("(,<)+"(10(6)+/%<"(10(9+/#$/+0(<+)po como mediador e facilitador da ação, ele prepara a plateia para receber a cena-fórum
e estimula a participação ao diálogo-ativo dos espect-atores na tentativa de solucionar o
problema apresentado por seu grupo.
Em seguida, o grupo que já está posicionado, dá início a sua apresentação. Então, a
cena começa e se desenrola de acordo com a estrutura que estudaram na aula 9. A cena
deve acontecer como se fosse uma apresentação para um público que ainda não a conhe-$7(F0(,%"4(1"("9+$3$%&"YG0'(0(-)+/%<"'(1$!$(*".$+("4<)%3(:)$3&/0%"#$%&03'(90+($@$#940h
1.Essa cena acontece na vida real?
2.Quem é o opressor e quem é o oprimido?
3.É possível mudar a história do oprimido?
4.Alguém tem uma sugestão para solucionar o problema do oprimido?

((]$33$(#0#$%&0'(":)$4$3(:)$(%G0(-0%-0+1"#(-0#("(304)YG0(10(-0%t/&0(9+0903&"(9$40(
grupo, devem ser chamados à entrarem em cena no lugar do protagonista (o oprimido) e
$%-$%"+(3)"(9+0903&"(1$(304)YG0(-0#0(,.$+"#(%"(")4"(p7(e$#5+$23$(:)$(03($39$-&2"&0+$3(
só poderão entrar no lugar do oprimido, nunca no lugar do opressor. É possível que um
espect-ator não consiga mudar o opressor ou resolver a cena, assim como acontece na
vida real, cabe ao coringa incentivá-lo na busca de outras possibilidades, tenha em mente
:)$($3&$(#0#$%&0(>()#($%3"/0(9"+"("(!/1"7(]0(,%"4'(0(-)+/%<"(1$!$(9$+<)%&"+(9"+"("(
plateia se ouve alguma novidade na cena ou se a proposta apresentada teve êxito. Podem
ser feitas quantas intervenções forem necessárias até que se esgotem as propostas.
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Após todas as encenações, promova um momento para avaliação coletiva do que vi!$%-/"+"#7(M0/3'(0(*"&0(103($3&)1"%&$3("!"4/"+$#(0(:)$(!/+"#'(5$#(-0#0(0(:)$(,.$+"#'(
propicia a compreensão crítica do que assistiram efetivando análises mais criteriosas, não
apenas das encenações dos colegas, como de suas próprias, aprimorando a qualidade da
sua comunicação com os espect-atores. Este momento é fundamental, uma vez que o
professor poderá analisar o nível de apropriação, por parte dos estudantes, dos conteúdos
trabalhados. Nesse sentido, incentive e valorize as participações e colocações de todos e
não se esqueça de registrar tudo. É possível que não dê tempo de todos os grupos se apresentarem; neste caso, estenda para esta atividade outras aulas conforme a necessidade.

Para casa (Depois que todos os grupos apresentaram)
w( Solicite aos estudantes que respondam em seus cadernos de anotações as seguintes perguntas:
w( O que você achou das cenas-fórum que foram apresentadas?
w( Qual a cena-fórum que mais o incomodou? Explique.
w( Qual solução proposta pela plateia que você mais gostou? Explique.
w( Você fez interferência em alguma cena apresentada por seus colegas? O que te motivou a isso?
w( (`(/#90+&"%&$(:)$(03($3&)1"%&$3(+$t/&"#(0(:)$(!/!$%-/"+"#(%$33"3(")4"37

Aula 15
OBJETIVOS
Formação de plateia.
Apreciação estética, interpretação e compreensão crítica de um espetáculo teatral.
Compreensão acerca dos conceitos !&+%"$"/_60'2+E"T4*3Q+"<K8'2+E">+8+%'535$"$"3"<3%32&$%'R3QD+:"

Para a realização desta aula é necessário organizar, juntamente com a coordenação
da escola, a saída dos estudantes para um espaço teatral. Faça um levantamento das
despesas; negocie com o produtor do espetáculo ou o representante do grupo o horário
e preço mais acessíveis; organize também o transporte; lembre-se de comunicar aos pais
e responsáveis dos estudantes o motivo da saída do ambiente escolar, ressaltando a relevância desta aula e solicitando uma autorização por escrito. Caso seja necessário, informe
que a escola necessitará de uma contribuição de cada estudante para cobrir as despesas.
Recolha as contribuições com antecedência, para evitar transtornos.
Investigue se existe algum grupo teatral em sua cidade cujo trabalho esteja fundamen&"10(%0(C$"&+0(10([9+/#/10($'(1$(9+$*$+B%-/"'(-0#(0(C$"&+0(SH+)#7(
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Vale Ressaltar
6"30(%G0($%-0%&+$(%$%;)#(<+)90(1$(C$"&+0(10([9+/#/10($#(3)"(-/1"1$'(<"+"%&"(0(#0mento de apreciação e compreensão crítica de um espetáculo teatral levando os estudantes
a outra modalidade de representação cênica. Nesse sentido, faça a relação entre a represen&"YG0(-B%/-"(:)$("33/3&/+"#($(0(C$"&+0(10([9+/#/10'(90%&)"%10(3$#$4;"%Y"3($(1/*$+$%Y"37

Esse momento de apreciação e compreensão crítica é fundamental para que se possa
trazer uma discussão mais consistente acerca dos conceitos da MatrizkZ: Ator e Público,
Espaço Cênico, Sonoridade e a Caracterização.
Caso não seja possível a saída dos estudantes do espaço escolar, veja a possibilidade de
levar o grupo teatral para se apresentar na escola. Nesse sentido, organize um espaço adequado para receber o grupo. Oriente os estudantes de modo a conduzi-los para a compre$%3G0(-+\&/-"(10($39$&D-)40'("(,#(1$(:)$(%G0(0("9+$-/$#(1$(*0+#"(9"33/!"($(1/3&"%-/"1"7(
[+/$%&$(9"+"(:)$(03($3&)1"%&$3($%&+$!/3&$#(0(<+)90("0(,%"4(1"("9+$3$%&"YG07
Para casa
Solicite aos estudantes que registrem em seus cadernos de anotações suas impressões acerca
do espetáculo e da entrevista que realizaram com os atores, pontuando aspectos que acharam mais relevantes, bem como, fazendo relação com as encenações das aulas 13 e 14.

Aula 16
OBJETIVO
Avaliar coletivamente todo o processo desenvolvido no decorrer da sequência didática.

Durante todo o processo de desenvolvimento desta sequência, a avaliação se deu de
*0+#"(-0%&\%)"'(-"5$("<0+"(,%"4/.D24"'(3"5$%10(3$("3($@9$-&"&/!"3(/%/-/"/3(*0+"#("4-"%Y"das e, em que medida se contribuiu para a formação de sujeitos autônomos, conscientes
e criticamente posicionados.
Vale Ressaltar
Para este momento de avaliação é importante que você tenha em mãos as suas anotações
sobre cada estudante acerca do seu desenvolvimento e participação no decorrer das aulas,
5$#( -0#0( &010(0( +$</3&+0( /#"<>&/-0(n*0&03( $( ,4#"<$%3q( +$"4/."1"3(1)+"%&$(0( 9+0-$330( 1$(
desenvolvimento da sequência didática.
e$#5+$23$(1$(0+<"%/."+(-0#("%&$-$1B%-/"(0(3)90+&$(&$-%04H</-0(n1$("-0+10(-0#("(+$"4/1"de de sua unidade escolar) para a apresentação do registro imagético.

kZ(2((PO6fOCFfNF(JO(OPCFJ[(JF(OJR6F[(JO(K[N~P7(F+&$h(e^"<e]]f<eWG";GWX!HG"/!]!"!"HS;T]>SH!HT"<eWXe]!W"T"AG]^!ghG"HT"SHTCXSH!HT>E in :Matrizes Curriculares – Currículo em Debate: reorientação curricular do 1º ao 9º ano:
6"1$+%0(XA'(P$-+$&"+/"(1$(O3&"10(1"(O1)-"YG0'(K['(IWWW7
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Após todas as encenações, promova um momento para avaliação coletiva do que vi!"#$%&'&()*+,%-.*,*/&0,*1,-*"-021&#0"-*&!&3%&'"(*,*42"*!%'&(.*5"(*$,(,*,*42"*67"'&(.*
propicia a compreensão crítica do que assistiram efetivando análises mais criteriosas, não
apenas das encenações dos colegas, como de suas próprias, aprimorando a qualidade da
-2&* $,(2#%$&89,* $,(* ,-* "-:"$0;&0,'"-)* <-0"* (,("#0,* =* /2#1&("#0&3.* 2(&* !"7* 42"* ,*
professor poderá analisar o nível de apropriação, por parte dos estudantes, dos conteúdos
0'&5&3>&1,-)*?"--"*-"#0%1,.*%#$"#0%!"*"*!&3,'%7"*&-*:&'0%$%:&8@"-*"*$,3,$&8@"-*1"*0,1,-*"*
não se esqueça de registrar tudo. É possível que não dê tempo de todos os grupos se apresentarem; neste caso, estenda para esta atividade outras aulas conforme a necessidade.

Para casa (Depois que todos os grupos apresentaram)
A* Solicite aos estudantes que respondam em seus cadernos de anotações as seguintes perguntas:
A* O que você achou das cenas-fórum que foram apresentadas?
A* Qual a cena-fórum que mais o incomodou? Explique.
A* Qual solução proposta pela plateia que você mais gostou? Explique.
A* B,$C*/"7*%#0"'/"'C#$%&*"(*&3D2(&*$"#&*&:'"-"#0&1&*:,'*-"2-*$,3"D&-E*F*42"*0"*(,0%!,2*&*%--,E
A* *G*%(:,'0&#0"*42"*,-*"-021&#0"-*'"H%0&(*,*42"*!%!"#$%&'&(*#"--&-*&23&-)

Aula 15
OBJETIVOS
Formação de plateia.
Apreciação estética, interpretação e compreensão crítica de um espetáculo teatral.
Compreensão acerca dos conceitos Ator e Público, Espaço Cênico, Sonoridade e a Caracterização.

+&'&*&*'"&3%7&89,*1"-0&*&23&*=*#"$"--I'%,*,'D&#%7&'.*J2#0&("#0"*$,(*&*$,,'1"#&89,*
da escola, a saída dos estudantes para um espaço teatral. Faça um levantamento das
despesas; negocie com o produtor do espetáculo ou o representante do grupo o horário
"*:'"8,*(&%-*&$"--K!"%-L*,'D&#%7"*0&(5=(*,*0'&#-:,'0"L*3"(5'";-"*1"*$,(2#%$&'*&,-*:&%-*
e responsáveis dos estudantes o motivo da saída do ambiente escolar, ressaltando a rele!M#$%&*1"-0&*&23&*"*-,3%$%0&#1,*2(&*&20,'%7&89,*:,'*"-$'%0,)*N&-,*-"J&*#"$"--I'%,.*%#/,'("*
que a escola necessitará de uma contribuição de cada estudante para cobrir as despesas.
Recolha as contribuições com antecedência, para evitar transtornos.
O#!"-0%D2"*-"*"P%-0"*&3D2(*D'2:,*0"&0'&3*"(*-2&*$%1&1"*$2J,*0'&5&3>,*"-0"J&*/2#1&("#tado no Teatro do Oprimido e, de preferência, com o Teatro Fórum.
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Vale Ressaltar
Caso não encontre nenhum grupo de Teatro do Oprimido em sua cidade, garanta o momento de apreciação e compreensão crítica de um espetáculo teatral levando os estudantes
a outra modalidade de representação cênica. Nesse sentido, faça a relação entre a representação cênica que assistiram e o Teatro do Oprimido, pontuando semelhanças e diferenças.

Esse momento de apreciação e compreensão crítica é fundamental para que se possa
0'&7"'*2(&*1%-$2--9,*(&%-*$,#-%-0"#0"*&$"'$&*1,-*$,#$"%0,-*1&*Q&0'%746: Ator e Público,
<-:&8,*NC#%$,.*R,#,'%1&1"*"*&*N&'&$0"'%7&89,)
N&-,*#9,*-"J&*:,--K!"3*&*-&K1&*1,-*"-021&#0"-*1,*"-:&8,*"-$,3&'.*!"J&*&*:,--%5%3%1&1"*1"*
3"!&'*,*D'2:,*0"&0'&3*:&'&*-"*&:'"-"#0&'*#&*"-$,3&)*?"--"*-"#0%1,.*,'D&#%7"*2(*"-:&8,*&1"42&1,*:&'&*'"$"5"'*,*D'2:,)*F'%"#0"*,-*"-021&#0"-*1"*(,1,*&*$,#127%;3,-*:&'&*&*$,(:'""#-9,*$'K0%$&*1,*"-:"0I$23,.*&*6(*1"*42"*#9,*,*&:'"$%"(*1"*/,'(&*:&--%!&*"*1%-0&#$%&1&)*
F'%"#0"*:&'&*42"*,-*"-021&#0"-*"#0'"!%-0"(*,*D'2:,*&,*6#&3*1&*&:'"-"#0&89,)
Para casa
Solicite aos estudantes que registrem em seus cadernos de anotações suas impressões acerca
1,*"-:"0I$23,*"*1&*"#0'"!%-0&*42"*'"&3%7&'&(*$,(*,-*&0,'"-.*:,#02&#1,*&-:"$0,-*42"*&$>&'&(*(&%-*'"3"!&#0"-.*5"(*$,(,.*/&7"#1,*'"3&89,*$,(*&-*"#$"#&8@"-*1&-*&23&-*ST*"*SU)*

Aula 16
OBJETIVO
Avaliar coletivamente todo o processo desenvolvido no decorrer da sequência didática.

Durante todo o processo de desenvolvimento desta sequência, a avaliação se deu de
/,'(&*$,#0K#2&.*$&5"*&D,'&*6#&3%7I;3&.*-&5"#1,*-"*&-*"P:"$0&0%!&-*%#%$%&%-*/,'&(*&3$&#8&1&-*".*"(*42"*("1%1&*-"*$,#0'%52%2*:&'&*&*/,'(&89,*1"*-2J"%0,-*&20V#,(,-.*$,#-$%"#0"-*
e criticamente posicionados.
Vale Ressaltar
Para este momento de avaliação é importante que você tenha em mãos as suas anotações
sobre cada estudante acerca do seu desenvolvimento e participação no decorrer das aulas,
5"(* $,(,* 0,1,*,* '"D%-0',* %(&D=0%$,*W/,0,-* "* 63(&D"#-X* '"&3%7&1&-*12'&#0"*,* :',$"--,* 1"*
desenvolvimento da sequência didática.
Y"(5'";-"*1"*,'D&#%7&'*$,(*&#0"$"1C#$%&*,*-2:,'0"*0"$#,3ZD%$,*W1"*&$,'1,*$,(*&*'"&3%1&de de sua unidade escolar) para a apresentação do registro imagético.

46 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS. Arte: UM CURRÍCULO VOLTADO PARA A DIVERSIDADE CULTURAL E FORMAÇÃO DE IDENTIDADES,**%#*[Q&0'%7"-*N2''%$23&'"-*\*N2''K$23,*"(*]"5&0"[*'",'%"#0&89,*$2''%$23&'*1,*S^*&,*_^*&#,[*
N&1"'#,*`a.*R"$'"0&'%&*1"*<-0&1,*1&*<12$&89,.*bF.*S___)
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Inicie a aula com os estudantes em círculo, devolva os cadernos de anotação, em seguida, faça uma síntese de tudo o que foi vivenciado e, se possível, ilustre com fotos e vídeos construídos durante o processo. Proponha uma avaliação geral de toda a sequência,
quanto ao alcance das expectativas (tanto dos estudantes, como as suas), quanto ao que
:21"'&(*%#0"'#&3%7&'*-,5'"*,*c"&0',*1,*F:'%(%1,.*5"(*$,(,*1,-*:,-%$%,#&("#0,-*42"*
levarão para suas vidas. Crie uma atmosfera descontraída e propícia à participação de
todos. Faça perguntas como, por exemplo:
S)*B,$C-*&$>&'&(*$,"'"#0"*&*0"(I0%$&*"-$,3>%1&*Wc"&0',*1,*F:'%(%1,XE*
2. Quais os pontos positivos deste estudo? E os negativos?
T)*]"*021,*,*42"*/,%*!%-0,*&42%.*,*42"*!,$C-*3"!&'9,*:&'&*-2&-*!%1&-*"P0'&;"-$,3&'"-E
4. Gostariam de aprofundar mais o tema?
5. Suas expectativas acerca das aulas, foram alcançadas?
d)*e2&%-*/,'&(*&-*-2&-*1%6$231&1"-E

Em seguida, peça para que os estudantes façam em seus cadernos de anotações uma
&20,;&!&3%&89,.* &0'%52%#1,* 2(&* #,0&* :&'&* -%* $,(* J2-0%6$&0%!&)* Y"!"* "(* $,#-%1"'&89,* &*
#,0&*42"*,*"-021&#0"*-"*&0'%52%2.*5"(*$,(,*-2&*J2-0%6$&0%!&)*f"$,3>&*0,1,-*,-*$&1"'#,-*"*
"(*,20',*(,("#0,.*!"'%642"*0,1,-*,-*'"D%-0',-*42"*67"'&(*#,*1"$,''"'*1"-0&*-"42C#$%&*
didática. Pondere tudo o que os estudantes pontuaram, pois será mais um diagnóstico
%#1%!%12&3*:&'&*2(*:'ZP%(,*:',J"0,*&*-"*'"&3%7&'*$,(*&*02'(&)

Teatro

59

ANEXOS PARA AS AULAS:
Anexo 1
Cena quatorze
JOSÉ DA SILVA CUMPRE O DEVER SAGRADO

W<-0&*$"#&*-"D2";-"*%("1%&0&("#0")*F-*42&0',*$&#1%1&0,-*'"$2&(.*&J,"3>&(;-".*-"*:'"7&(*"*&--%-0"(*-%3"#$%,-,-*g*!,0&89,)*Q&0"'%&3*1"*$"#&[*2(&*2'#&X)
José*\*hD,'&*"2*!,2*!,0&')*
Mulher*\*<2*0&(5=()
José*\*<(*42"(*!,$C*!&%*!,0&'E
Mulher*\*?,-*1,%-)*+',("0%*&,-*1,%-)
José*\*Q&-*42"(*/,%*42"*0"*1"2*,*1%#>"%',E
Mulher*\*F-*1,%-*("*1"'&(*1%#>"%',)*<*&*!,$CE
José*\*h*(%(*0&(5=()
Mulher*\*B,0&*"(*42"(*1"2*(&%-)
José*\*N,(,*=*42"*!,2*-&5"'*42"(*/,%*42"*1"2*(&%-E
Mulher*\*<*&D,'&E
José*\*G*(2%0,*-%(:3"-[*&*D"#0"*#9,*:,1"*!,0&'*#,*>,("()
Mulher*\*e2"*>,("(E
José*\*+'"$%-&(,-*!,0&'*$,#-$%"#0"("#0"*#,*:',D'&(&*:,3K0%$,.*#&*:3&0&/,'(&.*#&-*%1"%&-)*
Esse é o voto consciente do bom cidadão.
Mulher*\*i,(.*0"!"*2(*42"*:',("0"2*"-$,3&-.*>,-:%0&%-.*0'&#-:,'0"*"*$,(%1&)
José*\*<*,*,20',*:',("0"2*"-$,3&-.*>,-:%0&%-.*0'&#-:,'0"*"*$,(%1&)*e2"(*=*,*("3>,'E
Mulher*\*B&(,-*!,0&'*#"--")
José*\*e2&3E*F*42"*:',("0"2*"-$,3&-.*>,-:%0&%-)))
Mulher*\*?9,[*#,*42"*:',("0"2*"-$,3&-.*>,-:%0&%-.*0'&#-:,'0"*"*$,(%1&)
José*\*jI*-"%[*!,$C*!,0&*#2(*"*"2*!,0,*#,*,20',)*h--%(*&*D"#0"*#9,*:,1"*"''&')
Mulher*\*<#09,*"2*!,0,*#,*42"*:',("0"2*"-$,3&-.*>,-:%0&%-.*0'&#-:,'0"*"*$,(%1&)
José*\*?9,.*52''&.*#"--"*42"(*!,0&*-,2*"2)*B,$C*!,0&*#,*42"*:',("0"2*"-$,3&-.*>,-:%0&%-)))
Mulher*\*G*42"*,-*:',D'&(&-*-9,*("%,*:&'"$%1,-)*WMostrando uma cédula) Este é o
meu voto.
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José (IdemX*\*<-0"*=*,*("2)
Mulher (ObservandoX*\*Q&-*,*:',D'&(&*1"-0"*=*"-$,3&-.*>,-:%0&%-)))
José*\**)))0'&#-:,'0"*"*$,(%1&)*<#09,*0',$&)*<-0"*=*,*("2)
Mulher*\*jI*-"%[*"2*!,0,*#,*,20',.*,*42"*:',("0"2*>,-:%0&%-.*"-$,3&-)))
José*\*)))0'&#-:,'0"*"*$,(%1&)*<--"*=*,*-"2)*N2-0,2k
Mulher*\*Q&-*#9,*1,%-*!,0,-)
José*\*?9,*>I*J"%0,*1"*"''&')*B,$C*!,0&*#"--"*"*"2*!,0,*#"-0")*h3D2=(*1&*/&(K3%&*0"(*42"*
acertar nessas eleições.
Mulher (Indecisa diante da urnaX*\*j,-=)
José*\*e2"*/,%E
Mulher*\*B,$C*3"(5'&*42"*1&*l30%(&*!"7*#Z-*1%--"(,-*&*("-(&*$,%-&E
José*\*R"*("*3"(5',)
Mulher*\*?9,*!&(,-*!,0&'*#9,)*WTriste)
José*\*F*5,(*$%1&19,*!,0&*#,*:',D'&(&)*F*5,(*$&#1%1&0,*42"*,*$2(:'&)*c,(&)*<--"*=*
o seu candidato, este é o meu. (Macambúzios, deixam cair as cédulas na urna. Põe a mão no peito)
Cumprimos o nosso dever de cidadãos. Cumprimos o dever sagrado do voto.
Mulher*\*h(=()*WAjoelham-se)
José*\*<*]"2-*42"*#,-*:"'1,")
Mulher*\*?Z-*:"$&(,-*J2#0,-)*WLevanta-se assustadíssima) Corre. Corre.
José*\*N,''"*:,'*42CE
Mulher*\*F*#,--,*63>,*(&%-*!"3>,*!"(*&K)
José*\*e2"*=*42"*0"(E
Mulher*\*<3"*0&(5=(*!,0&)
José*\*<*1&KE
Mulher*\*B&%*#,-*:"'D2#0&'*"(*42"(*1"!"*!,0&')
José (ApavoradoX*\*N,''".*$,''")*WSai correndo de cena)

FIM DA CENA QUATORZE
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Anexo 2
Revolução na América do Sul47

Sam*_m*S_d`*;*R9,*+&23,mR+
c"P0,*1"*h2D2-0,*i,&3*%#0"D'&*&*/&-"*#&$%,#&3%-0&*1,*c"&0',*1"*h'"#&.*42"*"(:'"D&*
procedimentos brechtianos.
<-0'"&#1,*"(*S_d`.*#2(*(,("#0,*1"*&$%''&("#0,*1,-*(,!%("#0,-*#&$%,#&3%-0&-*"(*
função das eleições presidenciais, Revolução na América do Sul constitui-se numa drama0%7&89,*1"*2(*:"42"#,*/,3>"0,*42"*$%'$23&!&*"#09,.*1"#,(%#&1,*j,-=*1&*R%3!&)*h(:3%&#1,*>,'%7,#0"-.*h2D2-0,*i,&3*$'%&*2(*:"'$2'-,*:&'&*,*&3"DZ'%$,*:',0&D,#%-0&.*2(*,:"'I'%,*
$2J,*$&(%#>,*=*%#0"'$":0&1,*:,'*2(*-"(;#l("',*1"*6D2'&-*"*-%02&8@"-)*c,(&1,*$,(,*
2(*-K(5,3,*1,*:,!,*5'&-%3"%',.*j,-=*1&*R%3!&*-2$2(5"*1"*/,("*"(*("%,*g-*/&3$&0'2&-*1,-*
políticos, às negociatas mais diversas para espoliar a indústria nacional, aos efeitos nefastos da propaganda eleitoreira, à ação dos grandes trustes internacionais. Formulada em
quadros, a peça pretende ser um painel sintético da contraditória realidade nacional.
Diferentemente do teor realista dos demais textos originados no Seminário de Drama02'D%&.*f"!,3289,*#&*h(='%$&*1,*R23*-"*20%3%7&*1"*"/"%0,-*1"*1%-0&#$%&("#0,*#&*$,#-0'289,*
1'&(&0l'D%$&.*0&%-*$,(,*&*%#-"'89,*1"*$&#8@"-.*$&'0&7"-.*/'&-"-*1"*3%D&89,*"#0'"*$"#&-.*
&5'%#1,*"-:&8,*:&'&*&*"#$"#&89,*1"*j,-=*f"#&0,*(&#%:23&'*&-*0=$#%$&-*5'"$>0%&#&-*#&-*
interpretações e nas soluções cênicas.
h-*(l-%$&-.*$,(:,-0&-*:,'*b"#%*Q&'$,#1"-*"*N>%$,*1"*h--%-.*&J21&(*,*H2P,*1,*"-:"0I$23,.*5"(*$,(,*,-*%#l("',-*&1"'"8,-*"*$"#I'%,-*1"*]"1*i,2'5,##&%-)*n3I!%,*Q%D3%&$cio, vivendo o dócil e alienado personagem central, alcança ótimo rendimento, comparável às criações aristofanescas, onde esta sátira foi buscar inspiração e substrato.
?&*&#I3%-"*1,*$'K0%$,*RI5&0,*Q&D&31%[*oW)))X*&*:"8&*=*$,#0'&*021,*"*$,#0'&*0,1,-.*".*'"&3("#0".*-Z*&*/&!,'*1,*,:"'I'%,*j,-=*1&*R%3!&.*42"*"-0I*(,''"#1,*1"*/,(")*W)))X*Q2%0&-*!"7"-*
D',--"%'&.*(&3;"12$&1&.*-"(*-20%3"7&.*f"!,3289,*D2&'1&.*#,*"#0&#0,.*0,1&*&*!%0&3%1&1"*&3"D'"*"*$,#0&D%&#0"*1&*/&'-&*:'%(%0%!&)*+"3,*0'&5&3>,*$,#-$%"#0"*1,*1'&(&02'D,.*"3&*-%D#%6$&*
mais ainda: assimila, pelos seus vários aproveitamentos, as lições tradicionais do Teatro,
e mistura-as com os estímulos imediatos da experiência nacional - a revista e o circo”.*
Notas:
* QhbhY]O.*RI5&0,)*Um palco brasileiro: o Arena em São Paulo.*R9,*+&23,[*i'&-%3%"#-".*
S_pU)*:)*US)*

Uq* ;* * c"P0,* h02&3%7&1,* "(* r_mSrmr``a.* 1%-:,#K!"3* #,* -%0"[* s>00:[mmttt)%0&2$2302'&3),'D)5'm&:3%$<P0"'#&-m"#$%$3,:"1%&uc"&0',m
%#1"P)$/(E/2-"&$0%,#v"-:"0&$23,-u5%,D'&6&w$1u!"'5"0"vUaqx*&$"--,*"(*rU*1"*J2#>,*1"*r`S`)*
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ANEXO 3
O que chamamos de dramaturgia moderna e contemporânea brasileira.Up

A moderna dramaturgia brasileira tem como marco fundamental dois textos: Vestido de
Noiva.*1"*?"3-,#*f,1'%D2"-.*1"*S_UT.*"*Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guar#%"'%.*1"*S_ap)*h:"-&'*1,-*42%#7"*&#,-*42"*-":&'&(*&-*12&-*:"8&-.*"3&-*-9,*%1"#0%6$&1&-*
com um mesmo período: o do surto desenvolvimentista pelo qual o país passou entre as
décadas de 40 e 50. Vestido de Noiva, que teve sua primeira encenação no mesmo ano em
42"* /,%* "-$'%0&* 1%'%D%1&* :"3,* :,3,#C-* y%"(5%#-z%.* 6$,2* 12'&#0"* 3,#D,* 0"(:,* $,(,* 2(*
marco isolado desse novo momento que despontava na cena nacional. Ao lado do Teatro
i'&-%3"%',*1"*N,(=1%&.*"(*R9,*+&23,*"*F-*N,("1%&#0"-*#,*f%,*1"*j&#"%',.*&*$"#&*#&$%,nal era desenvolvida através da montagem nacional de peças estrangeiras importadas por
essas companhias teatrais que tinham nos atores e nos diretores seu foco principal.
G*#"--"*$"#I'%,*42"*=*/2#1&1,*"(*S_aT.*:,'*j,-=*f"#&0,.*'"$=(*-&K1,*1&*<-$,3&*1"*
h'0"*]'&(I0%$&*W<h]X.*,*c"&0',*1"*h'"#&.*:'%("%'&*$,(:&#>%&*42"*0%#>&*$,(,*:',J"0,*
o desenvolvimento de um teatro marcadamente nacional e que iria colocar em primeiro
:3&#,*,-*&20,'"-*5'&-%3"%',-)*O--,*-"*"/"0%!&*"(*S_ap*$,(*&*:"8&*Eles Não Usam Black Tie, de
b%&#/'&#$"-$,*b2&'#%"'%.*42".*:"3&*:'%("%'&*!"7.*$,3,$&!&*#,*:&3$,*,-*&--2#0,-*:'"("#tes da época, tais como as greves políticas e a emancipação da mulher.
<--&*(,1"'#%7&89,*%#%$%,2;-"*#,*ciN.*42"*%#&2D2',2*#,*:&K-*&*0'&1%89,*1"*(,#0&D"#-*
1,-*(&%-*%(:,'0&#0"-*0"P0,-*$,#0"(:,'M#",-*:',127%1,-*#,*"P0"'%,')*h3=(*1%--,.*$,(*,*
&1!"#0,*1&*-"D2#1&*D2"''&*(2#1%&3.*!I'%,-*1%'"0,'"-*0"&0'&%-*!%"'&(*&:,'0&'*#,*i'&-%3*"*
&2P%3%&'&(*#&*'"#,!&89,*1"*#,--&*$"#&.*$,(,*,-*%0&3%&#,-*f2DD"',*j&$,5%*"*b%&###%*f&00,.*,*JI*$%0&1,*:,3,#C-*y%"(5%#-z%.*"#0'"*,20',-)*
Por sua estrutura de pequena empresa teatral, no nascedouro, o Arena era uma espé$%"*1"*o:'%(,*:,5'"{*1,*ciN.*(&-.*$,(*,*:&--&'*1,*0"(:,.*,*D'2:,*/,%*/2#1&#1,*2(*
:',J"0,*"-:"$K6$,*1"#0',*1,*#&$%,#&3%-(,*$'"-$"#0".*42"*0%#>&*-"2*-K(5,3,*(IP%(,*#,*
:'"-%1"#0"*1&*'":l53%$&*'"$=(*"(:,--&1,*;*0,(,2*:,--"*"(*S_ad*;.*j2-$"3%#,*|25%0-$>"z)*
G:,$&*42"*0%#>&*$,(,*3"(&*,*/&(,-,*o$%#42"#0&*&#,-*"(*$%#$,{)*F*-2'0,*1"-"#!,3!%("#0%-0&*%#H2"#$%&!&*0,1&-*&-*I'"&-*".*&0%#D%2*0&(5=(*,*0"&0',.*42"*&0=*"#09,*#9,*0%#>&*
sido nem tocado pelo modernismo do início do século. Cinco anos depois da fundação do
c"&0',*1"*h'"#&.*"(*S_ap.*"'&*/2#1&1,*0&(5=(*"(*R9,*+&23,*,*c"&0',*F6$%#&.*42"*&,*
3&1,*1,*h'"#&.*(&'$,2*"--"*(,("#0,*1"*o(,1"'#%7&89,{*1,*0"&0',*#&$%,#&3)*
Após a montagem de alguns textos estrangeiros, a discussão sobre o papel do autor
#&$%,#&3*0,(&*,*h'"#&*1"*$>,/'"*"*/&7*$,(*42"*"(*S_aq*-"J&*&3%*/2#1&1,*2(*$2'-,*1"*
1'&(&02'D%&*$,,'1"#&1,*:"3,*1%'"0,'*"*1'&(&02'D,*h2D2-0,*i,&3;*:,%-*"3"*JI*0%#>&*"-021&1,*#,-*<}h*"*$,#>"$%&*0=$#%$&-*1'&(&0l'D%$&-*"*1"*1%'"89,*;*"#-"J,2*0&(5=(*,*&:&'"cimento do texto Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Após esse texto, o
Teatro de Arena funda o Seminário de Dramaturgia que reunirá os integrantes do grupo
Up*;**c"P0,*1%-:,#K!"3*#,*-%0"[*s>00:[mmttt)1'&(&02'D%&$,#0"(:,'&#"&)$,()5'm>%-0,'%&):>:x*&$"--,*"(*rU*1"*J2#>,*1"*r`S`)
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"*1"*/,'&*1"3"*:&'&*"#$,#0',-*-"(&#&%-*,#1"*,*0"P0,*0"&0'&3*-"'I*1"5&0%1,*"*:',127%1,)*]&K*
sairam autores como Oduvaldo Vianna Filho, o Vianninha, e Chico de Assis.
?"--&*=:,$&*1"*%#0"#-&*(,1"'#%7&89,*1,*0"&0',*#&$%,#&3.*&20,'"-*1"-:,#0&(*"(*1%/"'"#0"-*"-0&1,-[*"(*S_aa.*j,'D"*h#1'&1"*"-$'"!"*h*Q,'&0Z'%&.*"(*R9,*+&23,)*<(*S_ad*
é escrito, no Recife, O Auto da Compadecida.*1"*h'%&#,*R2&--2#&)*<(*S_ap.*,*JI*$%0&1,*Eles
Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Seguindo a criação no Arena, Vianninha
"-$'"!"*"(*S_a_.*Chapetuba Futebol Clube)*<(*S_d`.*#,*f%,*1"*j&#"%',.*]%&-*b,("-*"-$'"!"*
seu antológico O Pagador de Promessas*"*h2D2-0,*i,&3*"-$'"!"*A Revolução na América
do Sul.
A década de 60 inicia-se, assim, com importantes peças e um cenário efervescente
1"*J,!"#-*1'&(&02'D,-*&#0"#&1,-*$,(*,-*0"(&-*%(:,'0&#0"-*1,*(,("#0,*>%-0Z'%$,)*<(*
S_dq.*,*"-0%3,*$'2*1"*+3K#%,*Q&'$,-*&1"#0'&*&*$"#&*$,(*/,'8&*0,0&3*$,(*&*:"8&*Dois Perdidos Numa Noite Suja. Esse processo sofre um drástico corte com o advento do golpe militar,
"(*S_dU)*h*1=$&1&*1"*q`*&:'"-"#0&*&20,'"-*320&#1,*:&'&*1'%53&'*&*$"#-2'&*$&1&*!"7*(&%-*
/"',7)*<--&*1=$&1&*!C*#&-$"'*2(&*D"'&89,*1"*(23>"'"-*$,(,*Y"%3&>*h--2#89,.*N,#-2"3,*
1"*N&-0',*"*Q&'%&*h1"3&%1"*h(&'&3.*42"*&,*3&1,*1"*y=*B%$"#0".*j,9,*1&-*?"!"-*"*h#0V#%,*i%!&'*/&'9,*0"P0,-*42"*'"H"0%'9,*,*(,("#0,*1"*$"#-2'&*:"3,*42&3*,*:&K-*:&--&!&)*F*
6#&3*1&*1=$&1&*1"*q`*"*%#K$%,*1,-*&#,-*p`*1%(%#2"(*,*:&:"3*1,*1'&(&02'D,*"*1,-*0"P0,-*
0"&0'&%-.*'"H"P,*1,*(,!%("#0,*1"*$"#-2'&)*<--&*6$&'I*$,#>"$%1&*$,(,*&*1=$&1&*1,-*"#cenadores e terá as encenações marcantes de diretores como Antunes Filho, em São Paulo
"*1"*D'2:,-*$,(,*h-1'l5&3*c',2P"*,*c',(5,#"*#,*f%,*1"*j&#"%',)*
F-*&#,-*_`*%#%$%&(*$,(*,*-2'D%("#0,*1"*2(&*D"'&89,*1"*&20,'"-*42"*!C(*"-$'"!"#do de maneira mais continuada desde a década anterior, como Luís Alberto de Abreu e
i,-$,*i'&-%3)*F-*1'&(&02'D,-*1"--"*:"'K,1,*'"0,(&(*&*0'&1%89,*1,*%#K$%,*1"--"*:',$"--,*
"*:&'0"(*:&'&*&*&89,.*(2%0&-*!"7"-*(,#0&#1,*"*&02&#1,*"(*-"2-*0"P0,-.*$,(,*=*,*$&-,*
1"*QI'%,*i,'0,3,00,.*1'&(&02'D,.*1%'"0,'*"*&0,'*:&'&#&"#-"*42"*1"-:,#0&*#&*$"#&*0"&0'&3*
paulistana com seu grupo Cemitério de Automóveis depois de uma década de trabalho
"(*-"2*"-0&1,*1"*,'%D"()*?,-*&#,-*_`.*>,2!"*&3D2(&-*0"#0&0%!&-*1"*!,30&*&,*0'&5&3>,*
$,3"0%!%7&1,*1"*"-021,*"*$'%&89,*1"*0"P0,-)*}(*5,(*"P"(:3,*1%--,*/,%*,*b'2:,*1,-*]"7.*
1%'%D%1,*:,'*Y2K-*h35"'0,*1"*h5'"2.*42"*0',2P"*g*$"#&*1'&(&02'D,-*$,(,*QI'%,*B%&#&.*
h#0V#%,*f,$$,.*Q&'%$%*R&3,(9,.*"#0'"*,20',-)*
F* 6#&3* 1,-* &#,-* _`* !%'&* -2'D%'* 2(&* 1'&(&02'D%&* $,3"0%!%7&1&.* '"&3%7&1&* 1"#0',* 1,-*
D'2:,-*1"*:"-42%-&*0"&0'&3.*,*42"*6$&'&*$,#>"$%1,*$,(,*+',$"--,*N,3&5,'&0%!,)*b'2:,-*
como Cia do Latão e Teatro da Vertigem, trouxeram um novo olhar sobre o texto e sobre
&*$"#&*0"&0'&3)*h,*("-(,*0"(:,.*(2%0,-*&20,'"-*$,#0%#2&(*'"&3%7&#1,*-"2*0'&5&3>,*&20,'&3.*$,(,*h%(&'*Y&5&z%.*n"'#&#1,*i,#&--%.*R&(%'*~&75"z.*"#0'"*,20',-)*F-*"-021,-*1"*
dramaturgia voltam a aparecer com mais assiduidade e nos anos 2000 muitos novos au0,'"-*$>"D&(*g*$"#&[*?"t0,#*Q,'"#,.*$,(*-"2*:'"(%&1,*Agreste, Sérgio Roveri e autores
J,!"#-*42"*3"!&(*-"2-*0"P0,-*g*$"#&*$,(,*j,9,*n&5%,*N&5'&3.*n&5%,*c,''"-.*Q&'$,-*b,("-.*Y",#&'1,*N,'0"7.*"#0'"*0&#0,-*,20',-)*h--%(.*#,*&02&3*(,("#0,.*>I*(2%0,-*&20,'"-*
despontando no cenário teatral, com a característica marcante de levar seu texto à cena,
dirigindo e atuando em suas próprias criações.
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Breve panorama sobre o papel do texto teatral
A discussão sobre o papel do texto na cena teatral segue sem muitos sobressaltos, com
&*%1"%&*1&*>"D"(,#%&*1,*0"P0,.*1,*-=$23,*BOO*&0=*6#-*1,*-=$23,*O.*42&#1,*&-*!&#guardas artísticas, acentuadamente as ocorridas na Rússia, tendo à frente os diretores
Q""'>,31*"*R0&#%-3&!-z%.*$>&$,&3>&'&(*&*&'0"*1&*'":'"-"#0&89,*0"&0'&3.*0'&7"#1,*:&'&*
primeiro plano o encenador e os atores. Na esteira desse debate surgem Artaud, na déca1&*1"*r`.*#&*n'&#8&L*i'"$>0.*#&*1=$&1&*1"*T`.*#&*h3"(&#>&;*42"*-"*#9,*:2#>&*"(*$>"que o texto em si, o reestabelecia, com o teatro épico, em bases completamente diferentes
das propostas até então pela tradição dramática. Esse movimento segue com o surgimento
na década de 50 do chamado teatro do absurdo, que põe em cheque o nexo até então
$,#-%1"'&1,*$,(,*o0,0"({*-&D'&1,*1,*0"P0,*0"&0'&3)
Fontes de pesquisa:

QhbhY]O.*RI5&0,)*O Texto no Teatro)*R9,*+&23,.*<1%0,'&*+"'-:"$0%!&.*r``p)
__________. Teatro em Foco.*R9,*+&23,)*<1%0,'&*+"'-:"$0%!&)*r``p)
__________. Panorama do Teatro Brasileiro.*f%,*1"*j&#"%',)*]hNmn2#&'0")*S_qd)
PRADO, Décio de Almeida. O Teatro Brasileiro Moderno. São Paulo. Editora Perspectiva.
r``p)
NhfYRF?.*Q&'!%#)*Teorias do Teatro: Estudo histórico-crítico, dos gregos à Atualidade. São Pau3,[*n2#1&89,*<1%0,'&*1&*}?<R+.*S__q)
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Anexo 4
Teatro Fórum

+&'&*i,&3*WS_pr.*:)rqX.*oo teatro chega ao seu maior grau revolucionário quando o próprio povo o
pratica, quando o povo deixa de ser apenas o inspirador e o consumidor para passar a ser produtor”. Nesta
perspectiva, é #"$"--I'%,*/&7"'*,*:l53%$,*:&'0%$%:&'*1&*&89,*"*1&*$,#-0'289,*1&*$"#&*$,(*
plena consciência dela. O Teatro Fórum surge então dessa necessidade, em que a plateia
consciente se posiciona e interfere na cena de forma a alterar sua estrutura de ações e a
partir dessa interferência constrói outra cena que corresponda ao mundo que espera ter.
Para que o Teatro Fórum aconteça é necessário:
A*}(*0"P0,*$,(*2(&*%1"%&*W0"(&-*-,$%&%-*5"(*1"6#%1,-X*1"*%#0"'"--"*1,-*"-:"$0;&0,'"-.*
"(*42"*,-*:"'-,#&D"#-*-"J&(*5"(*$&'&$0"'%7&1,-*42&#0,*&*-2&*#&02'"7&)
A*h* -,3289,* 1,* $,#H%0,* &:'"-"#0&1&* :"3,* :',0&D,#%-0&* 1"!"* $,#0"'* :"3,* ("#,-* 2(&*
falha política ou social que deve ser expressa claramente. Esses erros devem ser cuida1,-&("#0"*"#-&%&1,-*"(*-%02&8@"-*5"(*1"6#%1&-.*:,%-*=*%--,*42"*0,'#&*,*c"&0',*nZ'2(*
um Teatro pedagógico.
A*A peça pode ser de qualquer gênero ou forma, com exceção da surrealista ou irracio#&3.*:,%-*,*,5J"0%!,*1,*c"&0',*nZ'2(*=*1%-$20%'*-%02&8@"-*$,#$'"0&-)
O Curinga:

}(&*6D2'&*"--"#$%&3.*#,*c"&0',*nZ'2(.*:,%-*=*,*("-0'";-&3&*1,*"-:"0I$23,.*$&5"#1,*
&*"3"*%#0"'',(:"'*&*$"#&.*"P:3%$&'*&-*'"D'&-*1,*J,D,.*$,''%D%'*"'',-.*"#$,'&J&'*&*:3&0"%&*
(espect-atores) a interferir na cena. O curinga é o responsável por incentivar os espect;&0,'"-*&*-"*:,-%$%,#&'"(*1%&#0"*1,*42"*&--%-0"(.*$,(*/'&-"-*1,*0%:,[*oSe queremos mudar
o mundo, devemos começar a ensaiar nossas ações e estratégias para isso, ninguém vai tomar essa atitude
por nós, cada indivíduo é responsável de forma única pelo mundo em que vive”. A ele também cabe o
:&:"3*1"*,/"'"$"'*2(*5'"!"*'"-2(,*1&*$"#&.*0,1&*!"7*42"*>,2!"'*2(&*%#0"''2:89,.*&0=*,*
ponto em que ela começará novamente, para que ninguém se perca, e isso ocorrerá todas
&-*!"7"-*42"*2(*"-:"$0;&0,'*%#0"'',(:C;3&)*
A estrutura da Cena-fórum e suas regras:

F*c"&0',*nZ'2(.*-"D2#1,*i,&3.*=*2(*J,D,*"#0'"*"-:"$0;&0,'"-*"*&0,'"-.*$2J&-*'"D'&-*
devem ser respeitadas, visto que são essenciais para se alcançar o resultado esperado, ou
-"J&.*:&'&*42"*2(&*1%-$2--9,*:',/2#1&*"*/"$2#1&*:,--&*-2'D%')*
A*h*:"8&*1"!"*$,#0"'*2(*$,#H%0,*&*1"5&0"'*"*2(&*,:'"--9,*&*'"-,3!"')
A*Antes das intervenções da plateia (espect-atores), a peça deve ser apresentada de for(&*K#0"D'&*W$,("8,.*("%,*"*6(X)
A*h,*6#&3*1&*:"8&.*,*N2'%#D&*1"!"*:"'D2#0&'*g*:3&0"%&*W,-*"-:"$0;&0,'"-X*-"*0,1,-*"-09,*
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-&0%-/"%0,-*$,(*&*'"-,3289,*1,*$,#H%0,*42"*/,%*1&1&*:"3,-*&0,'"-)*<(*-"D2%1&.*%#/,'(&'*
que a peça será encenada novamente e, caso alguém da plateia tenha outra solução
:&'&*&*'"-,3289,*1,*$,#H%0,.*1"!"'I*-"*(&#%/"-0&')*+&'&*%--,.*,*"-:"$0;&0,'*1"!"*-"*&:',P%(&'*"*D'%0&'[*+hfhk*<#09,*&*:"8&*-"'I*%#0"'',(:%1&*%("1%&0&("#0".*#"--"*(,("#0,*
,-*&0,'"-*$,#D"3&(*"*&*:"--,&*42"*%#0"'',(:"2*%#/,'(&*"(*42&3*(,("#0,*1"-"J&*42"*
a peça recomece.
A*Depois que a peça é interrompida, o Curinga informa para a pessoa que a interrom:"2*42"*"-0&*1"!"*&--2(%'*,*32D&'*1,*:',0&D,#%-0&*W,*,:'%(%1,X.*"*"#$"#&'.*J2#0&("#0"*
$,(* ,-* &0,'"-.* -2&* :',:,-0&* 1"* -,3289,* :&'&* ,* $,#H%0,)* <#09,* &* $"#&* '"$,("8&* 1,*
ponto indicado, e a partir desse momento, o protagonista da mesma será o espect-ator
que a interrompeu.
A*O ator substituído pelo espect-ator não sairá de cena, mas tomará o lugar de ego
auxiliar deste, incentivando e dando suporte quando necessário.
A*O novo protagonista (o espect-ator) deve propor uma nova solução, e a partir deste
(,("#0,*,-*1"(&%-*&0,'"-*1"!"(*&--2(%'*,*:&:"3*1"*,:'"--,'"-.*&*6(*1"*(,-0'&'*:&'&*
ele o quanto será difícil mudar a realidade.
A*F*nZ'2(*#9,*0"(*$,(,*,5J"0%!,*D&#>&'*,2*:"'1"')*F-*"-:"$0;&0,'"-*1"!"(*"P:,'*
suas ideias na prática e assim aprender, exercitando sua execução para a vida real.
A*F*"-:"$0;&0,'*42"*"-0I*:',0&D,#%7&#1,*:,1"*"-D,0&'*,*#l("',*1"*&8@"-*:3&#"J&1&-*"*
"#09,*1"-%-0%')*R"*%--,*,$,''"'.*,*&0,'*42"*"-0&!&*$,(,*o"D,*&2P%3%&'{*'"0,(&*-"2*:&:"3*
original de protagonista, até que outro espect-ator interrompa novamente a cena e
assuma seu papel.
A*h*$&1&*%#0"'!"#89,*,*&0,'mN2'%#D&*1"!"*/&7"'*2(*'"-2(,*D"'&3*1&*$"#&*&0=*,*(,("#0,*42"*"-0&*'"$,("$")*]"!";-"*'"--&30&'*42"*&*:"8&*'"$,("8&'I*42&#0&-*!"7"-*,-*
"-:"$0;&0,'"-*1"-"J&'"(*%#0"'/"'%'.*&0=*42"*0,1,-*-"*-%#0&(*$,#/,'0I!"%-*$,(*&-*-,328@"-*
1&1&-*g*-%02&89,*$,#H%0,)
A*Pode acontecer, em algum momento, que um espect-ator rompa com a opressão
%(:,-0&*#&*"-0'202'&*1&*:"8&*".*#"-0"*(,("#0,.*,-*&0,'"-*42"*1"!"'9,*o1"-%-0%'{.*&5'%#do mão de seus personagens para que outros espect-atores, convidados pelo Curinga,
possam tomar seu lugar, mostrando novas possibilidades de opressão. Todos os atores
-25-0%02K1,-*&--2(%'9,*&*/2#89,*1"*o"D,-*&2P%3%&'"-{*1&42"3"-*42"*,-*-25-0%02K'&()
A*As soluções apresentadas, tanto pelos atores quanto pelos espect-atores, devem ser
cabíveis, ninguém deve imaginar soluções miraculosas. Deve-se lembrar que esse é um
ensaio para as atitudes e posicionamentos reais que se tem diante da vida real.
Fontes de pesquisa:

iFhY, A., 200 exercícios e jogos para o ator e não-ator com vontade de dizer algo através do Teatro. Rio
1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S__S)
uuuuuuuuuu.*Jogos para atores e não-atores)*p*"1)*'"!)*"*&(:3%&1&)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*
i'&-%3"%'&.*r``a)**
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uuuuuuuuuu.*Teatro de Augusto Boal.*!,3)S)*R9,*+&23,[*2$%0"$.S_pd)*
uuuuuuuuuu.*Teatro de Augusto Boal.*!,3)r)*R9,*+&23,[*2$%0"$.S_pd)*
uuuuuuuuuu.*Teatro do oprimido e outras poéticas políticas.*q*"1)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*
i'&-%3"%'&.*r``a)*
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Anexo 5
A escolha dos exercícios e jogos propostos nesta sequência didática se deu com base no
texto abaixo:

N,#/,'("*i,&3.*:&'&*-"*1,(%#&'*,-*("%,-*1"*:',1289,*0"&0'&3.*=*#"$"--I'%,.*&--%(.*
conhecer o próprio corpo para torná-lo mais expressivo. Só após esse conhecer (se) é que
o,*"-:"$0&1,'*"-0&'I*>&5%3%0&1,*&*:'&0%$&'*/,'(&-*0"&0'&%-*42".*:,'*"0&:&-.*&J21"(;#,*&*
3%5"'&';-"*1"*-2&*$,#1%89,*1"*"-:"$0&1,'*"*&--2(%'*&*1"*&0,'.*1"%P&#1,*1"*-"'*,5J"0,*&*
:&--&#1,*&*-"'*-2J"%0,.*$,#!"'0"#1,;-"*1"*0"-0"(2#>&*"(*:',0&D,#%-0&{*Wr``a.*:)*SppXU_.
N,#/,'("*iFhY50, essas etapas para a conversão do espectador em ator são respecti!&("#0"*42&0',*"*:,1"(*-"'*-%-0"(&0%7&1&-*1&*-"D2%#0"*/,'(&[*
+fOQ<Ofh*<ch+h*;*N,#>"$%("#0,*1,*N,':,*\*R"42C#$%&*1"*"P"'$K$%,-*"(*42"*-"*
começa a conhecer o próprio corpo, suas limitações e suas possibilidades, suas deformações sociais e suas possibilidades de recuperação.
R<b}?]h*<ch+h*\*c,'#&'*,*N,':,*<P:'"--%!,*\*R"42C#$%&*1"*J,D,-*"(*42"*$&1&*
pessoa começa a se expressar unicamente através do corpo, abandonando outras formas
de expressão mais usuais e cotidianas.
c<fN<Ofh*<ch+h*;*F*c"&0',*$,(,*Y%#D2&D"(*\*h42%*-"*$,("8&*&*:'&0%$&'*,*c"atro como linguagem viva e presente, e não como produto acabado que mostra imagens
do passado:
+fOQ<OfF*bfh}*\*]'&(&02'D%&*R%(230M#"&[*,-*"-:"$0&1,'"-*"-$'"!"(.*-%(230&neamente com os outros atores que representam.
R<b}?]F*bfh}*\*c"&0',*O(&D"([*,-*"-:"$0&1,'"-*%#0"'!C(*1%'"0&("#0".*o/&3&#do” através de imagens feitas com os corpos dos demais atores ou participantes.
c<fN<OfF*bfh}*\*c"&0',*\*]"5&0"[*,-*"-:"$0&1,'"-*%#0"'!C(*1%'"0&("#0"*#&*&89,*
1'&(I0%$&.*-25-0%02"(*,-*&0,'"-*"*'":'"-"#0&()*h02&(k
vx*FiR[*h-*"0&:&-*:&'&*-"*1,(%#&'*,-*("%,-*1"*:',1289,*0"&0'&3*0&(5=(*-9,*1"-$'%0&-*$,(,[*S*\*N&0"D,'%&[*-"#0%'*021,*42"*-"*0,$&L*r*\*N&0"D,'%&[*"-$20&'*021,*42"*-"*
,2!"L*T*\*N&0"D,'%&[*1%#&(%7&#1,*!I'%,-*-"#0%1,-L*U*\*N&0"D,'%&[*!"'*021,*42"*-"*,3>&L*
a*\*N&0"D,'%&[*1"-:"'0&'*&*("(Z'%&)*WiFhY*r``a.*:)*p_X) 51

U_*;**iFhY.*h2D2-0,)*Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas)*q*"1)*'"!)*<*&(:3%&1&*f%,*1"*j&#"%',)*<1%0,'&*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*r``a)*
50 - Idem.
aS*;**iFhY.*h2D2-0,)*Jogos para atores e não-atores)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S__p)*p*"1%89,*'"!)*"*&(:3%&1&*f%,*1"*j&#"%',)*
<1%0,'&*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*r``a.*:ID%#&-*S`r*g*S`d)
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Anexo 6
Para saber mais – Referências

iFhY.*h2D2-0,)*200 exercícios e jogos para o ator e não-ator com vontade de dizer algo através do
teatro.*S`*"1)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S__S)
uuuuuuuuuu.*Aqui Ninguém é Burro!*f%,*1"*j&#"%',[*f"!&#.*S__d*
uuuuuuuuuu.*Arena conta Tiradentes)*R9,*+&23,[*R&D&'&#&.S_dq)*
uuuuuuuuuu.*Crônicas de Nuestra América)*R9,*+&23,[*N,1"$'%.*S_qT)*
uuuuuuuuuu.*!"#$%&'%'(')$*('+(',"+%-.(52)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*r```*
uuuuuuuuuu.*/"0%'1,-&).%)*f%,*1"*j&#"%',[*N,1"$'%.S_qq)*
uuuuuuuuuu.*Jogos para atores e não-atores)*p*"1)*'"!)*"*&(:3%&1&)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*
i'&-%3"%'&.*r``a)**
uuuuuuuuuu.*Milagre no Brasil)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S_q_)*
uuuuuuuuuu.*Murro em ponta de faca. R9,*+&23,[*2$%0"$.*S_qp)*
uuuuuuuuuu.*O arco-íris do desejo[*(=0,1,*i,&3*1"*c"&0',*"*0"'&:%&aT)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S__d)*
uuuuuuuuuu.*O Corsário do Rei)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S_pd)*
uuuuuuuuuu.*O Suicida com Medo da Morte54)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S__r*
uuuuuuuuuu.*O Teatro como arte marcia)*f%,*1"*j&#"%',[*b&'&(,#1.*r``T)
uuuuuuuuuu.*Stop: ces’t magique)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S_p`)*
uuuuuuuuuu.*Teatro de Augusto Boal)*!,3)S)*R9,*+&23,[*2$%0"$.S_pd)*
uuuuuuuuuu.*Teatro de Augusto Boal)*!,3)r)*R9,*+&23,[*2$%0"$.S_pd)*
uuuuuuuuuu.*Teatro do oprimido e outras poéticas políticas)*q*"1)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*
i'&-%3"%'&.*r``a)*
uuuuuuuuuu.*Teatro legislativo: !"'-9,*5"0&)*f%,*1"*j&#"%',[*N%!%3%7&89,*i'&-%3"%'&.*S__d)*
uuuuuuuuuu.*Técnicas Latino-Americanas de Teatro popular: uma revolução copernicana ao contrário.
R9,*+&23,[*2$%0"$.*S_qa)
R<Nf<chfOh* ]<* <Rch]F* ]h* <]}Nh F* ]<* bFOR)* QhcfOy<R* N}ffO-

ar*;**<-0"*3%!',*"-0I*1%-:,#K!"3*:&'&*3"%02'&*#,*-%0"[*s>00:[mm5,,z-)D,,D3")$,()5'm5,,z-E%1v/zQ}7%h-2`Nw:'%#0-"$v/',#0$,!"'w1
4vF0"&0',1"h2D2-0,i,&3w>3v:0;ifw"%vtY`Dc+'d<-cHD"'a-T}hew-&vw,%v5,,zu'"-230w$0v'"-230w'"-#2(vqw!"1v`
N<`edh<tiD!v,#":&D"w4vFr`0"&0',r`1"r`h2D2-0,r`i,&3w/v/&3-"x*&$"--,*"(*rU*1"*J2#>,*1"*r`S`)
aT*;**<-0"*3%!',*"-0I*1%-:,#K!"3*:&'&*3"%02'&*#,*-%0"[*s>00:[mm5,,z-)D,,D3")$,()5'm5,,z-E%1vt?u+`4RQ;}eNw:'%#0-"$v/',#0$,!"
'w14vh2D2-0,i,&3w>3v:0;ifw"%v%q-DcO'?F-5u3D"%T2cBhew-&vw,%v5,,zu'"-230w$0v'"-230w'"-#2(vUw!"1v`N]zedh<
th7D|!v,#":&D"w4w/v/&3-"x*&$"--,*"(*rU*1"*J2#>,*1"*r`S`)
aU*;**<-0"*3%!',*"-0I*1%-:,#K!"3*:&'&*3"%02'&*#,*-%0"[*s>00:[mm5,,z-)D,,D3")$,()5'm5,,z-E%1v-3zc1Pr0#}Nw:'%#0-"$v/',#0$,!"'w14
vh2D2-0,i,&3%#&20>,'[h2D2-0,%#&20>,'[i,&3w>3v:0;ifw"%vt'UDcORY,F$3D/>r|TFhew-&vw,%v5,,zu'"-230w$0v'"-23
0w'"-#2(vaw!"1v`N]Uedh<tih!v,#":&D"w4w/v/&3-"x*&$"--,*"(*rU*1"*J2#>,*1"*r`S`)
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N}Yhf<R)* N2''K$23,* "(* ]"5&0"[* '",'%"#0&89,* $2''%$23&'* 1,* S^* &,* _^* &#,[* N&1"'#,*
`a*\*h'0"[*}Q*N}ffN}YF*BFYch]F*+hfh*h*]OB<fRO]h]<*N}Yc}fhY*<*
nFfQh F*]<*O]<?cO]h]<R.*R"$'"0&'%&*1"*<-0&1,*1&*<12$&89,.*bF.*S___)
Site:

N<?cfF* ]<* c<hcfF* ]F* F+fOQO]F* \* 1%-:,#K!"3* #,* -%0"[* s* >00:[mm$0,'%,),'D)
5'mx*&$"--,*"(*rU*1"*J2#>,*1"*r`S`)
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Reorientação Curricular em Arte/Teatro 2009 e 2010.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA - 9º ANO
LUZ, CÂMERA, AÇÃO: EM CENA A TELENOVELA!
TEATRO

“

“Creio compreender melhor e de forma mais
abrangente do que acreditava ser, o importante
e necessário papel do ensino da arte bem
estruturado, organizado, fundamentado e
orientado, não em mais uma disciplina do
currículo escolar (eu particularmente não pensava
dessa forma, mas sei que há pessoas que pensam
assim), mas, na formação cultural que possa
auxiliar os indivíduos a dialogarem entre si e o
meio onde estão inseridos. Esta questão coloca
uma grande responsabilidade na nossa função
de arte-educador(a) [...] pensando não apenas
no ângulo estreito de transmitir conteúdos, mas de
propor questionamentos em relação a aspectos que
muitas vezes não recebiam a devida importância,
!"#$%&'('%'$%)#*'$%!)(+!#&'$%,)-.#,'$%,)%"&'/,'%
com a fase de desenvolvimento do ser humano.
De agora em diante, levarei em conta estes
aspectos a serem trabalhados nas minhas aulas,
!"01)2%"!3%'%-2)$$)4%("$%.5'%,)%6'/("%&'.$&#).!)%
e estruturada como será a partir desse momento.”

”
”

Izza Troncoso. Professora da Rede Estadual de Educação: SEE – Subsecretaria
Metropolitana.

“

“Esta capacitação me ajudou muito a repensar
a minha prática enquanto professora de Arte.
Acredito que agora, com ela, será mais fácil
planejar as sequências didáticas para que
possamos, ainda mais, ensinar nossos alunos.”
Edilane Assis. Professora da Rede Estadual de Educação: SEE – Subsecretaria
de Quirinópolis.

TELENOVELA
Karla Araújo1
Franco Luciano Pereira Pimentel2

TEMA: Luz, Câmera, Ação: em cena a Telenovela
ANO: 9º Ano.
EIXO TEMÁTICO: +',J"0,NUMERO DE AULAS: 20
MODALIDADE: Audiovisual
CONCEITOS: h0,'*"*:3&0"%&.*n,'(&-*1"*'"D%-0',.*N&'&$0"'%7&89,*"*<-:&8,*NC#%$,)*

RECURSOS
Suporte de aula:
A*cB.*]B]*:3&"'*,2*!K1",L*
A*1&0&*->,t*,2*'"0',:',J"0,')*
A*(I42%#&*/,0,D'I6$&*
A*$M("'&*n%3(&1,'&*W$,(*"P0"#-9,*1"*$&5,*hB*fNh*1"*S`*(X*
A*$,(:20&1,'*$,(*3"%0,'*1"*N]*,2*]B]*:3&"')
A*$&%P&*1"*-,(*&(:3%6$&1&)
Materiais de Consumo:
A*cópias de textos
A*60&-*!%'D"#-*Q]B*,2*N]*:&'&*63(&1,'&*W$,#/,'("*,*&:&'"3>,X)

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGENS
Espera-se que o estudante aprenda a:
S*;*+',/"--,'&*b'&12&1&*"(*h'0"-*NC#%$&-*"*O#0"D'&#0"*1&*"42%:"*$2''%$23&'*1"*c"&0',*1,*N%'&#1&*1&*h'0"
2 - Professor Graduado em Artes Cênicas e Integrante da equipe curricular de Teatro do Ciranda da Arte
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A*Argumentar acerca do que é uma novela, principais elementos que a constituem
(narrativa, enredo) e o que a diferencia do romance, do conto, do texto dramático.
A*h'D2("#0&'*"*%#/"'%'*:,#0,*1"*!%-0&*&$"'$&*1,-*&-:"$0,-*1&*#,!"3&*42"*1%!"'-%6$&(*
seus modos de representação por meio do áudio (radionovela), visual (fotonovela) e
audiovisual (telenovela).
A*O1"#0%6$&'*&*(,1&3%1&1"*c"3"#,!"3&*"(*("%,*&,*2#%!"'-,*1&*'":'"-"#0&89,*$C#%$&.*
sabendo relacionar e comparar os elementos que a constituem (som e imagem) com as
demais formas de representação cênica.
A*+3&#"J&'.*,'D&#%7&'*"*:',127%'*$,(*'"$2'-,-*(K#%(,-*2(&*$"#&*1"*0"3"#,!"3&*$,#-%derando os elementos do seu sistema de produção.
A*O#/"'%'*:,-%$%,#&("#0,*$'K0%$,*&$"'$&*1&*c"3"#,!"3&*:"'&#0"*,-*1%-$2'-,-*W"$,#V(%$,-.*-,$%&%-.*:,3K0%$,-.*63,-Z6$,-*"*$2302'&%-X*%(:'"--,-*"(*-2&-*!"%$23&8@"-)
A*N,(:'""#1"'*,-*&-:"$0,-*$,#0"P02&%-*42"*%1"#0%6$&(*&*c"3"#,!"3&*#,*("%,*-,$%&3)*
h-:"$0,-*42"*&*%#H2"#$%&'&(*"*&-:"$0,-*42"*-9,*%#H2"#$%&1,-*:,'*"3&.*5"(*$,(,*-2&-*
variadas manifestações nos demais sistemas culturais.

APRESENTAÇÃO
A telenovela é uma modalidade de representação cênica por meio da imagem e do
-,(*"-0'202'&1&*-,5'"*2(*-2:,'0"*1"*'":',1289,*0"$#,3ZD%$&*W$M("'&*1"*63(&D"(X.*$2J,*
processo de composição se dá por meio de edição ou montagem. Tem como base a novela literária (poeticamente desenvolvida entre os séculos XVIII e XIX) elaborada para
linguagem televisiva. Sua característica principal, e o que de fato a diferencia de outros
programas televisivos similares, encontra-se no modelo de sua estrutura e sua duração que
se dá em capítulos veiculados ao longo de um tempo determinado.
Tratando-se de uma narrativa de média duração, (longa para a TV) a trama novelesca
1"-"#!,3!";-"*"(*&8@"-*1"0&3>&1&-*1"*(,1,*&*$'%&'*3&8,-*1"*:',J"89,*"*%1"#0%6$&89,*1,-*
espectadores com os personagens, de modo que quanto mais o personagem se aproxima
1&* '"&3%1&1"* 1,* "-:"$0&1,'.* (&%,'* &* :,--%5%3%1&1"* 1"* :',J"89,.* %1"#0%6$&89,* "* "#!,3!%("#0,*"(,$%,#&3*-,5'"*"3".*$,(,*1%7*h3%#"*Q&%&*Wr``_X)*
]%&#0"* 1"* 2(* :"'-,#&D"(* 1"* #,!"3&.* ,* %#1%!K12,* :,1"* ,2* #9,* -"* :',J"0&'.*
1"-"#$&1"&#1,*$,#!"'DC#$%&*1"*1"-"J,-*,2*("-(,*:&'0%3>&#1,*%#0"'"--"-.*1"*
/,'(&*42"*#2(*:',$"--,*1"*-%(:&0%&*m*"(:&0%&*$,(*&*%(&D"(*&:'"-"#0&1&*
:,1"'I*%1"#0%6$&';-".*"*&0=*$>"D&'*&,*:,#0,*1"*&#23&';-".*:&--&#1,*&*'"$,#>"$"';-".*"#42&#0,*&*:'Z:'%&*6D2'&*1&*cB)*W:)*`TX)*

h*%#H2C#$%&*1&*0"3"#,!"3&*=*!%-K!"3*#&-*'2&-.*,#1"*=*:,--K!"3*%1"#0%6$&'*(23>"'"-.*:,'*
"P"(:3,.*1"-63&#1,*$,(*$&38&-.*$&5"3,*"*(&42%&D"(*-"("3>&#0"-*g-*1"*2(&*:"'-,#&D"(*
do capítulo da noite anterior.
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R"D2#1,*j2#42"%'&*Wr``aX*,*-"#0%1,*1&*("#-&D"(*1&1&*:"3&*0"3"#,!"3&*#9,*:,1"*-"'*
conhecido antes que os telespectadores se exponham a ela. A experiência cotidiana do suJ"%0,*"*-2&*'"3&89,*$,#$,(%0&#0"*g*("#-&D"(*0"3"!%-%!&*=*/2#1&("#0&3*:&'&*&*$,#-2(&89,*
1"*0&3*%#0"3"$89,)**c,(&#1,*&*&#I3%-"*1"*i&'5"',*Wr``SXT*o,*/"#V("#,*(&%-*%(:,'0&#0"*
3%D&1,*g*0"3"#,!"3&*=*&*-2&*'":"'$2--9,*#&*!%1&*-,$%&3*&*:&'0%'*1&*:'I0%$&*1"*/&3&'*1&*0"3"#,!"3&.*42"*=*>,J".*$,(:',!&1&("#0".*2(*'%02&3*$,0%1%&#,*#,*i'&-%3{*Wj}e}<Ofh.*r``a*
:)*`SX)*<--&*%1"%&*=*1%3&0&1&*:,'*Q&%&*Wr``_X.*&6'(&#1,*42"*&*c"3"#,!"3&*o'"$,''"#1,*&*
%1"%&-*"*!&3,'"-*:'"-"#0"-*#,*%(&D%#I'%,*:,:23&'.*&:'"-"#0&*6D2'&-*42"*3,D,*-9,*,6$%&3%7&1&-*"(*(,1"3,-*1"*:',#0&*%1"#0%6$&89,*"*!%-%5%3%1&1"{)*W:)`TX
E nessa perspectiva que CASTRO e outros*Wr``TX.*'"H"0"(*42"*o,*"#0'"0"#%("#0,*0,'#&;-"* >,J"* 2(&* 1&-* :'%#$%:&%-* /2#8@"-* "P"'$%1&-* :"3&* cB)* o?,!"3&-.* 0"3";0"&0',-.* ->,t-*
!&'%&1,-.*63("-.*1"-"#>,-*&#%(&1,-.*->,t*1"*!&'%"1&1"-*"0$){.*$,#-0%02"(.*-"D2#1,*"3"-.*
#9,*&:"#&-*!"%$23&8@"-.*(&-*$&#&%-*1"*/2D&*\*(2%0&-*!"7"-*#"$"--I'%&*\*1,*$,0%1%&#,.*,2*
-"J&.*o,*-,#>,*42"*&3%("#0&*"*&#%(&*&-*"-:"'&#8&-.*&*:',!,$&89,*"*,*"P0'&!&-&("#0,*1"*
"(,8@"-{)*G*$,(*0,1&-*"--&-*-"#-&8@"-*42"*&*cB*0"(*"-0%(23&1,.*o1"*2(*(,1,*,2*1"*
,20',.*,-*-"2-*$&1&*1%&*(&%-*6=%-*0"3"-:"$0&1,'"-{)*W:*SU;SaX)*
h--%(*-"#1,.*#9,*6$&*1%/K$%3*'"$,#>"$"'*&*0"3"#,!"3&*$,(,*2(*1,-*(&%,'"-*"(:'""#1%("#0,-*%#H2"#$%&1,'"-*1"*%1"#0%1&1"-)*R"D2#1,*Q&%&*Wr``_X.*%--,*&$,#0"$"*"(*:&'0"*:,'42"
vivemos na modernidade líquida marcada pelo encurtamento das distâncias
/K-%$&-.*!&3,'%7&89,*1,*:,1"'*1"*$,#-2(,*"*:'"-"#8&*&$"#02&1&*1&*(K1%&*#&-*
relações sociais [...] Reunidos na sala, ou cada qual em seu quarto, somos bombardeados por representações contidas em mensagens de entretenimento ou
("-(,*:253%$%0I'%&-)*W:)`TX

R2'D%1&* #,* i'&-%3* #&* 1=$&1&* 1"* $%#42"#0&.* &* 0"3"#,!"3&* &:&'"$"* $,#$,(%0&#0"* g* 0"3"!%-9,.* "(5,'&* -Z* !"#>&* &* &0'&%'* &* :'"/"'C#$%&* 1,* :l53%$,* #,* 6#&3* 1,-* &#,-* -"--"#0&)*
Em todos esses longos anos, são dela os maiores picos de audiência, o que a torna um
o/"#V("#,*1"*$,(2#%$&89,*"*1"*"#0'"0"#%("#0,*1"*(&--&.*6P&#1,;-"*$,(,*2(*>I5%0,*
"*(&#%&*#&$%,#&3*$,(*'"3"!M#$%&*$2302'&3*$,(:&'&1&.*(2%0&-*!"7"-.*&*1,*/20"5,3*"*&*1,*
$&'#&!&3{)*WR%3!&.*r``p*:)*rTX
i&-"&1,-*#&*'"H"P9,*&$%(&.*:21"(,-*:"'$"5"'*#&*0"3"#,!"3&*&*"P%-0C#$%&*1"*2(&*"-trutura formal determinante de sentidos e que a cada dia mais ganha visibilidade como
&D"#0"*1%#&(%7&1,'*1"*$,#-0'28@"-*%1"#0%0I'%&-)*]"--"*(,1,.*=*&*:&'0%'*1&*'"3&89,*:"'sonagem de novela versus núcleos sociais que pretendemos, nessa sequência, iniciar o
:"'$2'-,*42"*$,#127%'I*,*"-021&#0"*&*$,(:'""#1"'*2(*:,2$,*(&%-*-,5'"*,-*:',$"--,-*
42"*"-0'202'&(*,-*1%-$2'-,-*0"3"!%-%!,-*"*-2&-*'"-:"$0%!&-*%#H2C#$%&-*-,5'"*&-*%1"#0%1&1"-*
$2302'&%-*$,(*&-*42&%-*#,-*$,#6D2'&(,-*$,(,*-2J"%0,-)*c,(&(,-*$,(,*5&-"*,*(=0,1,*
%(:',!%-&$%,#&3*1"*R:,3%#*WS__rX*:&'&*,*0'&5&3>,*1,*"-021&#0";&0,')*N,#021,.*'"--&30&(,-*
42"*,*,5J"0%!,*1&-*&0%!%1&1"-*&$"'$&*1,*&21%,!%-2&3*#&*"-$,3&*#9,*!%-&*'"&3%7&'*0'"%#&("#tos, mas, o exercício da compreensão acerca de como essas mídias se processam.

T*;*In Junqueira.*Y%3%&#*;*f":'"-"#0&8@"-*1&*]%-$'%(%#&89,*R,$%&3*"*f"0',-:"$89,*c"3"*6$$%,#&3[*]%-$2'-,-*1"*$3&--"*"*D"'&89,*&*:&'0%'*
1"*$,("#0I'%,-*-,5'"*&*#,!"3&*o<-:"'&#8&{)*U^*RFh+NFQ*r``a)
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DICAS INTRODUTÓRIAS
A*Prepare-se para as aulas, pesquise sobre o assunto antes de iniciá-las.
A*Abra todos os anexos no CD4 de orientação.
A*n,0,D'&/".*63("*"*/&8&*,-*'"D%-0',-*1"*0,1&-*&-*&0%!%1&1"-)
A*+',$2'"*1%!"'-%6$&'*&*&5,'1&D"(*1"*&!&3%&89,.*-"(:'"*3"!&#1,*"(*$,#0&*,*0"(:,*1"*
&:'"#1%7&D"(*1,*"-021&#0"*"*#9,*&:"#&-*&*&:3%$&89,*1&*-"42C#$%&)
A*Acompanhe o desenvolvimento dos estudantes por meio de observações e diários de bordo.
A* c"#1,* "(* -&3&* "-021&#0"-*$,(* 1"6$%C#$%&.* 642"* &0"#0,*#,* :3&#"J&("#0,*1,-* (&0"'%&%-.*"P"'$K$%,-*"*:',:,-0&-*%#!"-0%D&0%!&-.*'"H"0%#1,*&8@"-*42"*:',:%$%"(*%#$32-9,*1"*
0,1,-)*+&'&*0&#0,.*#,*&0,*1"*:3&#"J&'*-2&*&23&*3"(5'";-"*1"*/&7C;3,*-"(:'"*$,(*,*:',/"--,'*
de apoio. Por exemplo:
&X*<12$&#1,*$,(*5&%P&*!%-9,*,2*$"D,[*3"(5'&'*42"*,-*0"P0,-*1"!"(*-"'*"(*i'&%33"*,2*
em letras ampliadas, e no caso de trabalho com imagens, ícones e vídeos estes devem ser
descritos para o estudante ou com áudio dublado.
b) Educando surdo: ao trabalhar com música, possibilitar uma maior aproximação deste com
o aparelho de som ou instrumento musical, de modo que ele perceba melhor as ondas vibratórias
do foco sonoro, e no trabalho com vídeos, não se esqueça de que os mesmos devem apresentar
legenda.

AVALIAÇÃO
h*&!&3%&89,*1&*&:'"#1%7&D"(*-"'I*/,'(&0%!&.*42&3%0&0%!&.*:',$"--2&3*"*$,#0K#2&.*:',$2rando acompanhar o desenvolvimento do estudante e da turma, por meio de questioná'%,-.*"P:,-%89,.*&:'"-"#0&89,*1"*0'&5&3>,-*6#&%-)*R"'I*:&'0%$%:&0%!&*"*-25J"0%!&.*#,*0,$&#0"*
ao desempenho, à assiduidade, ao comprometimento e capacidade auto-avaliativa. É preciso deixar claro que uma abordagem formativa da avaliação não exclui, de modo algum,
&*20%3%7&89,*1"*%#-0'2("#0,-*$,#!"#$%,#&%-*"*,5J"0%!,-.*0&%-*$,(,*&*&:3%$&89,*1"*:',!&-*
,2*0"-0"-*42"*,5J"0%!&(*D"'&3("#0"*&!&3%&'*,-*$,#>"$%("#0,-*:,#02&%-*1,*"-021&#0")*}(&*
prova pode ser aplicada a qualquer momento, pois ela nada mais é que um questionário.
+,'*6(.*&*0V#%$&*1,*:',$"--,*&!&3%&0%!,*1"!"*%#$%1%'*-,5'"*&*#"$"--%1&1"*1"*$,(:'"ender quem é o estudante e se a atividade que foi ou está sendo desenvolvida com ele,
de fato, corrobora com as expectativas elencadas para tal modalidade. Compreendendo
42"*2(&*&:'"#1%7&D"(*!"'1&1"%'&("#0"*-%D#%6$&0%!&*#"$"--%0&*42"*,*"-021&#0"*&*&1&:0"*
$,(,*%#-0'2("#0,*1"*'"H"P9,*1,*$,0%1%&#,)*e2"-0%,#";-"*-"(:'"[*o estudante aprendeu? O
que ele aprendeu? Como aprendeu? O que ele está fazendo com o que aprendeu?
+&'&*0&#0,.*#9,*&5'&*(9,*1,-*-2:,'0"-*1"*'"D%-0',-*1,$2("#0&%-*20%3%7&#1,;,-*$,(,*
(&0"'%&3* '"H"P%!,* -,5'"* ,* 42"* /,%* '"&3%7&1,.* &--%(* $,(,* (&0"'%&3* :&'&* /202'&-* :'I0%$&-*
pedagógicas e registro de portfólio de suas atividades.
4 - Caso a presente sequência não venha acompanhada do referido CD em anexo, por favor, contatar com a equipe do Ciranda da
h'0"m'",'%"#0&89,m0"&0',*:"3,*0"3"/,#"*WdrX*TrdS_r``*,2*:"3,*";(&%3[*$%'&#1&)0"&0',&>,,)$,()5'
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AULA 01 – EM JOGO A NOVELA
Foco
Saber o que os estudantes conhecem sobre Novela e seus diferentes modos de representação: Novela literária, Fotonovela, Radionovela e Telenovela. Para tanto, necessitaremos de
:',J"0,'*1"*%(&D"#-*W1&0&*->,t*,2*'"0',:',J"0,'X)

+',/"--,'.*,*/,$,*1"--&*-"42C#$%&*1%1I0%$&*=*&*0"3"#,!"3&L*"3&*-"'I*,*#,--,*:'%#$%:&3*,5J"0,*1"*
estudo e de experimentação em toda a sequência. Contudo, vale a pena lembrar que quando
falamos de audiovisual não falamos apenas de TV. Falamos, sobretudo, de relações que se esta5"3"$"(*"#0'"*%(&D"#-*"*-,#-*"*,-*'"-:"$0%!,-*(,1,-*1%!"'-,-*1"*"P:"'%"#$%&89,*1&*#,!"3&.*-"J&*
:,'*%(&D"#-*%(:'"--&-.*$,(,*=*,*$&-,*1&*/,0,#,!"3&.*-"J&*:,'*0'&#-(%--9,*1"*I21%,.*$,(,*=*,*
$&-,*1&*'&1%,#,!"3&)*Q&-.*&#0"-*1%--,.*,*42"*-%D#%6$&*("-(,.*#,!"3&E*e2"*,'%D"(*0"(E*
?&-* :'ZP%(&-*&23&-.*!"'"(,-* 42"*,* $,#>"$%("#0,*-"* $,(:3"P%6$&'I*1"*2(*&--2#0,*
para outro levando o estudante a compreender como se dá essa instigante linguagem que
=*&*0"3"!%-%!&*"*&*#,!"3&*!"%$23&1&*#"3&)*+,'=(.*$,(,*,*,5J"0%!,*1"--"*"#$,#0',*=*1%&Dnosticar o que eles sabem sobre o tema que propomos estudar e, tomando por base que
nosso foco de estudo é sempre o teatro, precisamos criar um ambiente de descontração
"*"#02-%&-(,.*%#0"'&89,*"*M#%(,.*/2#1&("#0&%-*:&'&*42"*-"*1"-"#!,3!&*&*"#"'D%&*1,*J,D,*
teatral5.
Vamos começar focando as energias do corpo tomando como atividade um breve
aquecimento e alongamento corporal, conforme as orientações constantes no anexo I da
aula 01 6)*N&-,*#9,*0"#>&*"-:&8,*"-:"$K6$,*:&'&*&-*&23&-.*:',$2'"*:"3,-*("#,-*D&'&#0%'*
42"*&*-&3&*"-0"J&*3%(:&*"*&-*$&'0"%'&-*&/&-0&1&-.*1"%P&#1,*"-:&8,*:&'&*(,!%("#0,)*
Por que aquecer?
O corpo aquecido é um corpo preparado para a ação de
interação com o outro e com o mundo. Segundo Viola Spo3%#.*oF*:'%("%',*:&--,*:&'&*J,D&'*=*-"#0%'*3%5"'1&1"*:"--,&3)*
h#0"-*1"*J,D&'.*1"!"(,-*"-0&'*3%!'"-)*G*#"$"--I'%,*-"'*:&'0"*
do mundo que nos circunda e torná-lo real tocando, vendo,
sentindo o seu sabor e seu aroma. O que procuramos é o
$,#0&0,* 1%'"0,*$,(* ,* &(5%"#0"){* WS__r.* :)`dX)* oF-* &42"$%("#0,-*'"(,!"(*42&%-42"'*1%-0'&8@"-*"P0"'%,'"-*42"*,-*J,D&1,'"-*:,--&(*0'&7"'*$,#-%D,)*F-*&42"$%("#0,-*&42"$"(k{*
WS___.*:)*UdX
Fig. 01 – Viola Spolin – 1906 - 1994
Autora, diretora e Educadora de Teatro.

a*;*F*0"'(,*j,D,*c"&0'&3*:,1"*-"'*1"-%D#&1,*$,(,*2(*-%-0"(&.*2(*(=0,1,*1"*"#-%#,*1"*0"&0',*$2J&*0V#%$&*"#$,#0'&;-"*#,*J,D,*$,(,*
:',$"--,*3l1%$,*1"*1"-"#!,3!%("#0,*$,D#%0%!,.*/2#1&("#0&1,*:"3&*<-0&12#%1"#-"*B%,3&*R:,3%#*n%D)*`S*&*:&'0%'*1&*:',:,-0&*1"*%(:',visação, e pelo qual estaremos nos baseando na presente sequência.
d*;**?"-0"*&#"P,*!,$C*"#$,#0'&'I*,'%"#0&8@"-*1"*$,(,*1"-"#!,3!"'*2(*'I:%1,*&42"$%("#0,*$,':,'&3*"*-2D"-0@"-*1"*J,D,-*0'&1%$%,#&%-*
para elevação das energias.
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+',#0,k*hD,'&*:,1"(,-*1&'*%#K$%,*&*#,--&*:'ZP%(&*&0%!%1&1")*]%!%1&*&*-&3&*"(*1,%-*
D'2:,-*:',:,#1,*,*J,D,*1&*(K(%$&7 no qual o tema é telenovela. Estabeleça um limite
1"*`T*:,#0,-*:&'&*"#$"''&'*&*:&'0%1&.*1"*(,1,*42"*#9,*>&J&*"(:&0")*
h,*6(.*'"0,("*,*$K'$23,*"*$,#!"'-"*$,(*"3"-*:',$2'&#1,*-&5"'*,*42"*&$>&'&(*1,*J,D,L*
-"*JI*0%#>&(*"P:"'%C#$%&*1"3")*O que foi mais difícil para vocês: realizar a mímica ou adivinhar o
título da novela?
A partir daí professor, procure saber o que pensam sobre novela, tipos que conhecem
/,'(&-*1"*!"%$23&89,.*0"(&-*'"$,''"#0"-*"0$)*+',J"0"*&*%(&D"(*1,*Anexo II Aula 01 - Tipos
de novelasp*"*$,#0%#2"*,*1%I3,D,*:"'D2#0&#1,*42&%-*1&-*%(&D"#-*:',J"0&1&-*-"*'"/"'"(*g*
novela. É quase certo que apontarão para a telenovela, tendo em vista pertencer ao universo cotidiano deles. Quem já leu alguma novela literária, alguma fotonovela ou já ouviu uma cena
de novela de rádio?
Desperte-os para o fato de que o gênero Novela pode ser percebido em diferentes maneiras:
como texto literário, tratando-se de livro impresso; como percepção sonora, no caso da radionovela; pela leitura das imagens, no caso da fotonovela e por uma percepção simultânea
entre imagens em movimento e som, como é o caso da telenovela.

O que as novelas têm de interessante a você? Quais os temas mais recorrentes e por quê? Como homens
e mulheres são mostrados ou que tipos de pessoas são representadas nesses assuntos? Que papéis são representados pelas mulheres? Alguma novela representa ou já representou algo que você deseja na sua vida?

AULA 02 – Câmera... Ação!
Foco
h:'"-"#0&'.* $,(* 5&-"* #,* 1%&D#Z-0%$,* 1&* &23&* :&--&1&.* ,* :3&#"J&("#0,* :&'&* &-* :'ZP%(&-*
&23&-.*"P:"$0&0%!&-.*$'%0='%,-*"*/,'(&-*1"*&!&3%&89,)*Q&0"'%&%-[*cB*"*$M("'&*63(&1,'&)

Estamos iniciando nossa segunda aula professor (a). Depois do diagnóstico da aula passada é muito importante dar a eles um feedback9 acerca das impressões que você teve. Nosso
,5J"0%!,*=*:',:%$%&'*&*&(:3%&89,*1,-*$,#>"$%("#0,-*-,5'"*,*0"(&*:',:,-0,.*&0"#1"#1,*
g-*"P:"$0&0%!&-*1"*&:'"#1%7&D"()*B&(,-*1%7"'*&,-*"-021&#0"-*,*42"*:3&#"J&(,-.*$,(,*
:'"0"#1"(,-*&D%'*"*'"H"0%'*$,(*"3"-.*,*42"*"-:"'&(,-*42"*"3"-*&:'"#1&()*c"#>&*-"(:'"*
em mente que a presente sequência é um convite à ação.

q*;**<--"*J,D,*$,#-%-0"*"(*-&5"'*42&3*1&-*12&-*02'(&-*h*"*i*:,--2"(*(&%,'*$&:&$%1&1"*1"*&1%!%#>&89,*1"*(K(%$&-)*c'&0&;-"*1"*2(*
J,D,*(2%0,*$,#>"$%1,*#,*("%,*1"3"-)*F*0"(&*=*#,!"3&*"*$&1&*D'2:,*"-$,3>"*2(&*:"--,&*1,*D'2:,*&1!"'-I'%,*:&'&*-"'*,*(K(%$,*&*6(*
1"*42"*,-*-"2-*:&'$"%',-*&1%!%#>"(*,*42"*"3"*"-0I*0"#0&#1,*$,(2#%$&')*?"--"*J,D,.*$,(,*&*&89,*=*(%(&1&.*#9,*:,1"*>&!"'*2-,*1&*/&3&*
articulada, exceto expressões onomatopaicas que visem dar sentido a certos gestos da fala-imagem. Cada adivinhação que o grupo
67"'.*D&#>&*2(*:,#0,)**
p*;**h#"P,*"(*+,t"'*+,%#0*#,*N]*$,#-0&*1"*2(&*%(&D"(*1"*#,!"3&*3%0"'I'%&.*2(&*1"*2(&*'"!%-0&*1"*/,0,*#,!"3&.*2(&*1"*2(*"-0l1%,*
1"*'&1%,#,!"3&*".*6#&3("#0".*2(&*1"*c"3"#,!"3&)*N&-,*2-"*'"0',:',J"0,'.*%(:'%(&*&-*%(&D"#-)
_*;**F*feedback nada mais e que um retorno que você dá ou recebe, sobre um assunto focado, sobre posicionamento, opinião levantada,
na verdade é uma resposta.
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h/&-0"*&-* $&'0"%'&-*1"%P&#1,*,*"-:&8,* 3%!'"*"*&5"'0,)* N,#"$0"*&* $M("'&*63(&1,'&*g*
televisão. Repita a sequência do aquecimento corporal para soltar os músculos e trabalhe
2(*J,D,*'I:%1,*1"*:%42";:"D&1,'*:&'&*"3"!&'*,*M#%(,*"*&-*"#"'D%&-)*]":,%-*1"--&*"0&pa, peça que se dividam em duplas e combinem rapidamente uma cena de novela que
tenham visto nos últimos dias. Não há exigências, o foco do exercício é improvisar uma
cena. Proponha os espaços palco-plateia e comece (aqui a relação será cena-telespectador,
tendo em vista que quem não está em cena deve observá-la pela TV). Não deixe que a
mesma se estenda para além de um ou dois minutos, interrompa-a e chame outro grupo,
&:'"#1&*&*3%1&'*$,(*%--,)*R"J&*1%#M(%$,*W&X*"*,'%"#0&1,'k*<#$"''"*"--&*&0%!%1&1")
Dialogue com eles sobre o que acharam da atividade ampliando para questões como:
2'O que é mesmo uma novela?
2'Como é ser ator de novela?
2'Como é ser um diretor ou técnico da televisão?
2'Que sentidos se escondem por trás das cenas das Telenovelas?
2'Que tal tentarmos produzir uma Telenovela?
N,#0"*&*:',:,-0&*1&*-"42C#$%&*"*$,(,*"3&*"-0I*,'D&#%7&1&.*,*42"*%'9,*/&7"'.*42"*"P:"$0&0%!&-*!,$C*0"(*1,*&:'"#1%7&1,*1"3"-.*$,(,*!&%*&!&3%I;3,-*"*42&%-*$'%0='%,-*20%3%7&'I*:&'&*
%--,)*h5'&*,*J,D,.*!"#1&*,*:',J"0,k*Q2%0,*1"3"*1":"#1"*1&*-2&*&#%(&89,k*
Para casa
Leitura do texto Anexo I Aula 02

AULA 03 – IMPROVISANDO O QUE?
Foco
B%!"#$%&'*:,--%5%3%1&1"-*%(:',!%-&$%,#&%-*52-$&#1,*&*%1"%&*1"*&89,*,2*o,*42"{*-"*/&7*"(*
cena. Se não tiver sala apropriada, afaste as carteiras.

Um dos aspectos fundamentais à função do ator e sua prática é saber improvisar ações.
h--%(*-"#1,.*0"#0&'"(,-*$,#127%;3,-*g*$,(:'""#-9,*:'I0%$&*1,*42"*%--,*-%D#%6$&)*+"8&*
42"*642"(*1"*:=*"*!&(,-*$,("8&'*2(*J,D,)*N,("$"*:"'D2#0&#1,*quem consegue reagir de
imediato quando uma determinada ideia lhe é dada? Por exemplo, quem já brincou de morto-vivo10? Apli42"*"--"*J,D,*$,(,*/,'(&*1"*!%-2&3%7&'*,*&--2#0,.*"(*0"(:,*42"*"-0&'I*-"*-"'!%#1,*1"3"*
$,(,*&42"$%("#0,)*+&--"*"(*-"D2%1&*:&'&*,*J,D,*1,*oR"{SS, ainda dando continuidade ao
:',53"(&*3"!&#0&1,)*+&'&*"--"*J,D,.*52-42"*-2D"'%'*-%02&8@"-*,2*0"(&-*42"*D"'"(*&8@"-*
S`*;*j,D,*0'&1%$%,#&3*42"*$,#-%-0"*"(*'"&D%'*&D&$>&#1,*,2*6$&#1,*1"*:=.*'"-:"$0%!&("#0"*$,#/,'("*=*$%0&1,*,*#,("*(,'0,*,2*!%!,)*
e2"(*"''&'*-&%*1,*J,D,)**h:3%42"*"--"*J,D,*$,(,*/,'(&*1"*5'"!"*&42"$%("#0,*/K-%$,)
SS*;*j,D,*-%(:3"-*42"*$,#-%-0"*"(*,-*J,D&1,'"-*6-$&3%7&'"(*W'"H"0%'"(.*&--2(%'"(X*%#-0&#0&#"&("#0"*&8@"-*'"/"'"#0"-*&*-%02&8@"-*1&1&-*
pelo professor .
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$3&'&-.*0&%-*$,(,*oR"{*&*-&3&*"-0%!"--"*:"D&#1,*/,D,L*#I2/'&D,-*:"'1%1,*"(*&30,*(&'L*0,'$%1&*"(*6#&3*1"*$&(:",#&0,*1"*/20"5,3L*1"-"'0,*(2%0,*42"#0"*"*-"(*ID2&L*$>9,*"(*5'&-&-L*
0"(:"-0&1"*1"*!"#0,*"0$)*n%#&3%7"*"*&!&3%"*&*&0%!%1&1"[*O que acharam do jogo? Como se sentiram
improvisando ações inesperadas? Peça que se dividam em 05 grupos e cada grupo se reúna,
entre em consenso e escreva rapidamente o que pensa sobre esse termo improvisação.
h,*6(.*'"$,3>&*,-*:&:=%-*"*:"8&*42"*$&1&*D'2:,*%#1%42"*2(*'":'"-"#0&#0"*:&'&*/&7"'*&*
3"%02'&*1"*2(&*1&-*1"6#%8@"-)*]%-0'%52&*,-*:&:=%-*:&'&*,-*$%#$,*'":'"-"#0&#0"-*"*:"8&*42"*
3"%&(*2(*:,'*!"7)*N,#127&;,-*&*$,(:'""#1"'*42"*&*#,--&*!%1&*=*-"(:'"*%(:',!%-&1&*"*
que por mais que tentemos prever nossas ações, novas ações estarão acontecendo. Oriente-os a compreender que a vida é feitas de ações. O que estamos fazendo agora, por exemplo? O
que eu faço quando acordo? O que você faz na hora do almoço?
N,#!%1";,-* &* :&'0%$%:&'* 1,* J,D,* Que horas são?’’12 WR+FYO?)* S__r)* :)_dX* F'%"#0";,-*
a escrever individualmente num papel a hora do dia detalhando o que irão representar.
]"%P"*,*"-:&8,*&5"'0,*:&'&*42"(*42%-"'*(,-0'&'*,*42"*:3&#"J,2)*
n%#&3%7&1,*,*"P"'$K$%,.*1%-$20&*$,(*"3"-*-"*,*/,$,*1,*"P"'$K$%,*/,%*(&#0%1,*:"3,-*J,D&1,res. Vocês perceberam de fato que horas eram? O colega mostrou ou contou? É possível mostrar o tempo sem
usar uma atividade? A hora do almoço é sempre meio dia? E possível mostrar isso se usar nossos padrões
de referencia culturais?
Para casa
h--%-0&(*#&*%#0"'#"0*,-*!K1",-*1,*D'2:,*,-*O(:',!I!"%-*,2*,*:',D'&(&*oc21,*=*%(:',!%-,{*#&*i&#1*cB.*0,1&-*&-*c"'8&-;n"%'&)*c&(5=(*1%-:,#K!"3*"([*>00:[mmttt)5&#1)$,()5'm
"021,%(:',!%-,m

AULA 04 – IMPROVISANDO ONDE?
Foco
B%!"#$%&'*,*%(:',!%-,*1"*$"#&-*$,(*5&-"*#&*%1"%&*1"*o32D&'{*,#1"*&*&89,*&$,#0"$")*h/&-0"*
as carteiras.

Na aula passada trabalhamos ação. Compreendemos que ação é o coração de uma representação cênica. As coisas na cena passam a ter sentido apenas quando há ação. Con021,.*#"#>2(&*&89,*$C#%$&*,$,''"*-":&'&1&*1"*2(&*#,89,*1"*o,#1"{.*1"*32D&')*e2&#1,*
1%7"(,-*42"*&3D,*&$,#0"$"2*"-0I*%(:3K$%0,*42"*&$,#0"$"2*"(*&3D2(*32D&')*R,(,-*3%!'"-*
para agir em diversos lugares do mundo. No entanto, precisamos nos ater para não
agirmos de determinado maneira em lugares impróprios, porque os lugares cotidianos
determinam o tipo de ações e a qualidade delas que neles ocorrem. O desrespeito a essa
Sr*;*F*J,D,*$,#-%-0"*"(*,*J,D&1,'*(,-0'&'*$"'0&*>,'&*1,*1%&*&:"#&-*:,'*("%,*&8@"-*42"*'"&3%7&)*<3"*1"!"*(,-0'&'*"*#9,*$,#0&')*<P"(plo: Um homem entra e fecha uma porta com cuidado exagerado. Ele se abaixa e tira os sapatos, colocando-os embaixo do braço.
Sorrateiramente e vacilante, ele atravessa a sala. Ao ir ao encontro de uma poltrona acidentalmente, ele paralisa-se e escuta. Nada
&$,#0"$")*h5&/&#1,*,*-,328,.*"3"*$&(%#>&*$,(*:&--,-*3"!"-*&0"*&*:,'0&.*"#6&*&*$&5"8&*#,*,20',*42&'0,*$,(*$2%1&1,*"*,2!"*$,(*D'&#1"*
-&0%-/&89,*2(*',#$,)*<3"*-&%.*&%#1&*$,(*-,328,)*WR+FYO?)*S__r)*:)_dX
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regra essencial pode incorrer em consequências desagradáveis. Na maioria dos sistemas
culturais ocidentais, seria inadmissível, por exemplo, que pessoas se comportassem em um
!"3Z'%,*$,(,*-"*$,(:,'0&(*"(*2(*"-0I1%,*1"*/20"5,3*,2*42"*"#0'&--"(*#2(&*%D'"J&.*:,'*
exemplo, dançando Funk.
<--"*=*,*:,#0,*1&*42"-09,k*R"*,-*32D&'"-*:,1"(*1"0"'(%#&'*&-*&8@"-*"*-2&-*42&3%1&1"-.*
-"'%&*:,--K!"3*&6'(&'*42"*&-*&8@"-*"*-2&-*42&3%1&1"-*1"0"'(%#"(*,-*32D&'"-E*R%()*<--"*=*,*
processo que se dá diante de uma representação teatral. Observando o lugar, imaginamos
como devemos agir nele. Do mesmo modo, observando as ações de um mímico construí(,-.*$,#/,'("*#,--&*"P:"'%C#$%&.*,-*'"/"'"#$%&%-*1"*,#1"*"3"*:,--&*"-0&')*i&-"&#1,;-"*#&*
mímica, na pantomima e no teatro físico, onde o ator usa e abusa de sua habilidade cor:,'&3*1"*D"-0,-*"*&8@"-*$'%&#1,*!%1&*$,(*,5J"0,-*%(&D%#I'%,-.*0'&5&3>&'"(,-*,*:'ZP%(,*
"P"'$K$%,*&*6(*1"*:"'$"5"'(,-*&*'"3&89,*1&*&89,*$,(*,*o,#1"{)
Proponha, de início, um aquecimento corporal rápido que prepare o corpo para a
&0%!%1&1")*h,*6(*&:3%42"*,*jogo nº 02ST.
Exemplo: um primeiro estudante mostra que está retirando livros em uma prateleira.
}(*-"D2#1,*"-021&#0"*$,(:'""#1"*,*o,#1"{*=*2(&*5%53%,0"$&.*"#0'&*"(*$"#&*"*$,3,$&;-"*
$,(,*42"*:,'*1"0'I-*1"*2(*5&3$9,*%(&D%#I'%,*$&'%(5&#1,*6$>&-*42"*0%'&*1"*1"#0',*1,-*
livros (também imaginários). Vendo isso, um terceiro estudante com o intuito de partici:&'*1,*J,D,.*"#0'&*"(*$"#&*"(:2''&#1,*2(*$&''%#>,*$,(*3%!',-*&0=*2(&*"-0&#0"*"*$,("ça a colocá-los nas prateleiras, e assim sucessivamente com os outros que se predisporem
a participar.
n%#&3%7"*,*J,D,*"*1%-$20&*$,(*"3"-*W&0,'"-*"*:3&0"%&*1,*J,D,X*,*D'&2*1"*1%6$231&1"*42"*
tiveram, e se o foco foi atingido ou não. Eles mostraram ou contaram? Mantiveram o onde proposto?
Estavam todos trabalhando com o mesmo onde? +',/"--,'.*#9,*,-*1"%P"*/&7"'*-2:,-%8@"-)*+"8&*42"*
avaliem conforme o que realmente viram.
N,#$32&*$,(*"3"-*&$"'$&*1"--&*3ZD%$&*#&*!%1&*$,0%1%&#&.*,2*-"J&.*&-*:"--,&-*&D"(*$,#/,'("*,-*32D&'"-*,#1"*"-09,)*F-*32D&'"-*0'&127"(*#,'(&-*1"*'":'"-"#0&89,*1"#0',*1&-*
42&%-*&D%(,-*:,'*%1"#0%6$&89,*$2302'&3)*Como agimos nos diversos lugares em que passamos?

AULA 05 – IMPROVISANDO QUEM?
Foco
B%!C#$%&*1"*%(:',!%-&8@"-*1"*$"#&-*$,(*5&-"*#&*%1"%&*-,5'"*oe2"({*/&7*&*&89,)*h/&-0"*&-*$&1"%'&-)

N,(:'""#1%1,*&*%(:,'0M#$%&*"*&*3ZD%$&*1&*o&89,{*"*1,*o,#1"{*#&*!%1&*$C#%$&*"*$,0%1%&#&.* 0'&5&3>&'"(,-* #"--&* 42&'0&* &23&* &* :"'-:"$0%!&* 1&42%3,* 42"* R:,3%#* WS__rX* $>&(&*1"*oe2"({.*,2*:"--,&*42"*&D")*h0=*,*(,("#0,*0,1&-*&-*$"#&-*%(:',!%-&1&-*/,'&(*
ST*;*F*,5J"0%!,*1,*"P"'$K$%,*jogo do Onde nº 2*WR+FYO?*S_pa)*:D)*arX*'"-%1"*"(*$,#127%'*,*"-021&#0"*&*:"'$"5"'*,*42"*/,%*"P:,-0,*
acima: como um lugar (onde) pode ser mostrado por meio das ações? Desse modo, o foco está em mostrar o onde. Um estudante vai
ao centro da sala e mostra o seu Onde,*&0'&!=-*1&*20%3%7&89,*/K-%$&*1"*,5J"0,-*%(&D%#I'%,-.*:,'*"P"(:3,.*:"D&#1,*2(*3%!',.*2(*:&:"3*,2*
42&342"'*,20',*,5J"0,*%(&D%#I'%,)*F*"-021&#0"*42"*$,(:'""#1"'*:'%("%',*,*onde proposto pelo colega na cena, entra nela e passa a
agir conforme o que foi percebido. Fique atento com o tempo, interrompa quando o foco for atingido.
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trabalhadas, tomando por base a personalidade particular de cada estudante colocada
"(*-%02&8@"-*1%!"'-&-)*N,#021,.*0,("(,-*$2%1&1,*:&'&*#9,*-%(:3%6$&'(,-*"--"*o42"({*
naquilo que o senso comum da tradição dramática convenciona chamar de personagemSU
"*42"*#&*$&5"8&*1,-*"-021&#0"-*&$&5&*/,'J&#1,*#,8@"-*"-0"'",0%:&1&-*1"*&02&89,)*?&*!"'dade, estamos tratando de personagem sim; mas, como a ideia de personagem é bem mais
complexa e além do que se pretende para essa aula, procuremos nos ater, como solicita a
autora, apenas no quem. Se for do seu interesse, professor(a), pesquise e aprofunde-se nes-&*42"-09,*"3&5,'&#1,*2(&*,2*(&%-*&23&-*:&'&*42"*>&J&*:',:'%"1&1"*1,*$,#>"$%("#0,)
Aqueça-os rapidamente colocando uma música bastante ritmada (samba, frevo etc.) e
:"8&* 42"* 1&#$"(.* (,!%("#0"(;-".* "* o$,#D"3"({* -"(:'"* 42"* !,$C* :&2-&')* h42"3"-* 42"*
"''&'"(*-"'9,*,-*:'%("%',-*&*%#%$%&'*&*:'ZP%(&*&0%!%1&1")*R"J&*'I:%1,*W&X.*:,%-*&*&23&*=*$2'0&k
Após isso, oriente os estudantes no desenvolvimento dos exercícios Quem sou eu? Versão
115 e Quem sou eu? Versão 216)*F*/,$,*1"--"*"P"'$K$%,*=*/&7"'*$,(*42"*,-*"-021&#0"-*$,(:'""#1&(*%1"%&-*&$"'$&*1&*o:"--,&*42"*&D"{*"*:"'$"5&(*42"*-,(,-*:&'&*,*,20',*&42%3,*42"*
/&7"(,-*1"*#Z-*("-(,-.*42"*-,(,-*%1"#0%6$&1,-*:"3&-*&8@"-*42"*'"&3%7&(,-.*-"J&(*"3&-*
verbais ou não verbais. Assim sendo, é fundamental que cada participante crie um quem
o(,-0'&#1,{*"*#9,*o$,#0&#1,{*,*:"'-,#&D"(Sq.
Findada as atividades e revelados os Quem’s, discuta o que acharam: Como se sentiu tentando
representar um “Quem” diferente de vocês? O colega voluntário tentou adivinhar ou entrou no jogo com os demais?

AULA 06 – RESOLVENDO SITUAÇÕES
Foco
Vivenciar conscientemente uma situação complexa com base no modelo improvisacional
Onde, Quem e o Quê. Afaste as carteiras.

h* :&'0%'* 1&* 3ZD%$&* 1"* %(:',!%-&89,* "* $,(* 5&-"* #,-* :',$"--,-* -%02&$%,#&%-* oQuem’’,
“Onde” e oO Que” procuraremos exercitar a capacidade de resolver situações complexas
com o intuído de criar cenas dramáticas.
SU*;**oF*:"'-,#&D"(*=*%#0'K#-"$,*&*021,*,*42"*/&7"(,-*"(*$"#&)*]"-1"*&*:'%("%'&*&23&*1"*&02&89,*&:&'"$"*$,#-0&#0"("#0"*"(*#,--,*
0'&5&3>,)*F*:"'-,#&D"(*-Z*:,1"*$'"-$"'*&*:&'0%'*1,*'"3&$%,#&("#0,*:"--,&3*$,(*,*$,#J2#0,*1&*!%1&*$C#%$&)*R"*,*&0,'*1"!"*'"&3("#0"*
/&7"'*-"2*:&:"3.*,*:"'-,#&D"(*#9,*:,1"*-"'*1&1,*$,(,*2(*"P"'$K$%,*%#0"3"$02&3.*%#1":"#1"#0"*1"-0"*,2*1&42"3"*(,!%("#0,)*h*&0"#89,*:'"(&02'&*&,*:"'-,#&D"(.*#2(*#K!"3*!"'5&3.*:,1"*3"!&'*&,*"-021&#0"*&*/&7"'*1"*$,#0&.*&/&-0&#1,;,*1,*"#!,3!%("#0,*$,(*,*/,$,*
proposto e relacionamento com os colegas. O personagem deve ser usado mais como uma comunicação teatral do que modo de fuga.
+&'&*&--"D2'&'*%--,.*#9,*0'&5&3>"*$,(*,*:"'-,#&D"(*&0=*42"*,-*"-021&#0"-*"-0"J&(**'"&3("#0"*/&7"#1,*&*$"#&{*WR+FYO?.*S__r.*:)*
rr_;rT`X)
Sa*;**R,3%$%0"*42"*"3&5,'"(*"*'"&3%7"(.*"(*$"#&.*&8@"-*"(*1"0"'(%#&1,*o,#1"{*:&'&*42"*,-*1"(&%-*$,3"D&-*:,--&(*&1%!%#>&'*42"(*
-9,)*O#$"#0%!";,-*&*#9,*$,#0&'.*(&-*(,-0'&'*,*42"*"-09,*/&7"#1,.*,*42"*#9,*"P$32%*/&3&'*&3D2(&*$,%-&.*JI*42"*&*/&3&*0&(5=(*=*2(&*
ação. Não é proibido falar. Apenas atente-os para a ideia de que ao falar não digam diretamente quem estão representando ser (Spolin
S___.*:)SSpX)***
Sd*;*<--"*J,D,*=*2(*:,2$,*(&%-*$,(:3"P,*42"*,*&#0"'%,')*F'D&#%7";,-*"(*$K'$23,*"*-,3%$%0"*2(*!,32#0I'%,)*+"8&;,*:&'&*-&%'*1&*-&3&.*
"#42&#0,*,*D'2:,*1"$%1"*42"(*,*"-021&#0"*!&%*-"')*+,'*"P"(:3,[*2(*-%#1%$&3%-0&.*2(*$,7%#>"%',.*2(*0'"%#&1,'*1"*$%'$,)*G*%1"&3*42"*
-"J&*&3D2=(*42"*#,'(&3("#0"*=*$"'$&1,*:,'*(2%0&*&0%!%1&1")*<#09,*:"8&*42"*,*"-021&#0"*42"*-&%2*!,30"*"*-"#0";-"*"(*$"#&*"#42&#0,*
,-*,20',-.*2(*1"*$&1&*!"7.*,2*"(*:"42"#,-*D'2:,-.*"-0&5"3"$"(*2(&*'"3&89,*$,(*,-*-"2-*oe2"({*"#!,3!%1,-*$,(*&*&0%!%1&1"*&1"42&1&.*&0=*42"*,*("-(,*-"*0,'#"*$,#>"$%1,*:&'&*,*J,D&1,'*!,32#0I'%,*:&--&#1,*&*&D%'*$,(*$,"'C#$%&*"(*$"#&*WR:,3%#*S___.*:)SS_X)**
Sq*;*Q,-0'&'*"#!,3!"*&89,*/K-%$&*"*,5J"0%!,.*,:,-0&("#0"*&,*-"#0%1,*1"*$,#0&')*N,#0&'*(&#0=(*&*$'%&0%!%1&1"*1,*"-021&#0"*&,*2#%!"'-,*
#&''&0%!,*:'%!%3"D%&#1,*&*$,(2#%$&89,*!"'5&3*,5J"0%!&)*?,*$,0%1%&#,*:',$2'&(,-*-"'*,5J"0%!,-*#&*$,(2#%$&89,.*1"*(,1,*42"*-"*-,(,-*
$&:&7"-*1"*/&3&'*!"'5&3("#0".*0"(,-*&*0"#1C#$%&*&*2-&'*("#,-*&*D"-02&3%1&1"*42"*&*!,7)*h,*$,#0'I'%,.*-"*"-0&(,-*#,*"-0'&#D"%',*"*#9,*
-&5"(,-*&*3K#D2&.*:'%!%3"D%&(,-*,*D"-0,*,2*$"'0&*o3%#D2&D"(*$,':,'&3{)**?9,*=*%--,*42"*42"'"(,-*:&'&*,*(,("#0,)*+,'0&#0,*642"*
&0"#0,*g-*0"#1C#$%&-*1,-*"-021&#0"-*1"*42"'"'*'"-,3!"'*%("1%&0&("#0"*&*$"#&*$,#0&#1,*,*42"*"-09,*/&7"#1,)
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F*c"'(,*oR%02&89,{*'"/"'";-"*g*&89,*1"*-%02&'*,2*3,$&3%7&'*2(&*&89,)**R"D2#1,*o Grande
Dicionário de Língua Portuguesa. Do latim situ*\*-%D#%6$&*32D&'*,2*"-:&8,*,$2:&1,*:,'*2(*,5J"to ou assinalado por algum acontecimento notável, localidade, povoação, aldeia. Assim, si02;&89,*-"'%&*&*3,$&3%7&89,*1"*2(&*&89,*,2*$%'$2#-0M#$%&*"(*42"*"3&.*,#1"*"*$,(,*&$,#0"$")*
Quando perguntamos Qual a situação do personagem?*O--,*-%D#%6$&*42"'"'*-&5"'*-,5*42&%-*$%'cunstâncias de ação ele se encontra.
*?&*>%-0Z'%&*1,*0"&0',.*,*/&(,-,*63Z-,/,*D'"D,*h'%-0Z0"3"-*-%-0"(&0%7,2*0'C-*DC#"',-*#&*3%0"'&02'&[*G:%$,.*YK'%$,*"*]'&(I0%$,)*<-0"*
l30%(,.*,*DC#"',*1'&(I0%$,.*$&'&$0"'%7,2*&*:,=0%$&*0"&0'&3.*-,5'"tudo por conter essencialmente dramas (do grego Drão = ação).
+&'&*"--"*63Z-,/,*&*&89,*W#9,*2(&*&89,*42&342"'X*=*,*]?h*1&*
arte teatral. O teatro é, segundo ele, uma complexa trama de fatos tecida por ações (ações dramáticas) que carregam interesses e
:&%P@"-.*42"*"(*$,#H%0,*$,(*,20',-*%#0"'"--"-.*:',!,$&(*,*1"-"quilíbrio de novas ações. Por essa perspectiva, o fato de determi#&1,*:"'-,#&D"(*"-0&'*"(*2(*32D&'*&D%#1,*%(:3%$&*2(*J,D,*1"*
vontades e circunstâncias que propicia a formação de uma rede
de personagens implicados nos acontecimentos a que se denomiFig. 02 – Aristóteles 384–322 a.C Autorna trama ou enredo.
da poética, um dos escritos mais lidos
de toda a história da cultura ocidental.

Assim, situação dramática é situação que gera drama.

}(*J,D,*%#0"'"--&#0"*1"*-"*'"&3%7&'*=*,*J,D,*caindo na ação18. Estude atentamente as
'"D'&-*1,*J,D,*"*"P:3%42"*&*"3"-)*h0"#0";,-*:&'&*,*/&0,*1"*0'&5&3>&'"(*$,(*,*:',53"(&*&*
ser resolvido. Ressalte a importância de estarem comprometidos com a ação que está se
desenvolvendo, mantendo a lógica do onde e do quem (eles mesmos?). Questione, pro!,$&#1,* ,-* "-021&#0"-* &* 6(* 1"* $,#127%'* &* -%02&8@"-* :&'&* ,* 2#%!"'-,* 0"(I0%$,* &$"'$&*
da situação da mulher. A mulher no namoro, a mulher no trabalho, a mulher esposa, a
(23>"'*$,(,*,5J"0,*-"P2&3*"0$)*h,*6(.*"*"(*$K'$23,.*'"H%0&*&$"'$&*1,*42"*-"#0%'&(*,2*
:"'$"5"'&(*"(*$,(:&'&89,*$,(*,-*J,D,-*&#0"'%,'"-)*Perceberam alguma diferença? Como foi se
entregar a uma ação que se desdobra em outra?Solicite o diário de bordo.

Sp*;**
*<--"*J,D,*=.*#&*!"'1&1".*2(&*&1&:0&89,*1"*2(&*-='%"*1"*J,D,-*&*:&'0%'*1&*:',:,-0&*1"*%(:',!%-&89,*:&'&*,*0"&0',*1"*B%,3&*
R:,3%#*WF:)$%0X*$,(*,*%#02%0,*1"*"P:&#1%'*&*#,89,*1"*-2-0"#0&89,*1,*o42"{*"*o42"({)*}(*,2*(&%-*J,D&1,'"-*$,(5%#&(*2(&*-%02&89,*
We2"(.*F#1"*"*F*42CX*"*:',$2'&(*1"-"#!,3!C;3&*-2-0"#0&#1,*,-*-"2-*e2"(-*)*?&*("1%1&*42"*%--,*&$,#0"$".*#,!,-*J,D&1,'"-*"#0'&(*
em cena, sem combinação, motivados por seus interesses, e acabam sendo envolvidos nos efeitos da situação inicial. Por exemplo: um
amigo levou o outro para seu apartamento depois da aula para ver revistas masculinas depois que os pais saíram para o trabalho.
Preparam um sanduíche para comer, mas, na ânsia do entretenimento com as imagens provocantes, esquecem-se do sanduíche no
/,D,)*}(&*/2(&$"%'&*0,(&*$,#0&*1,*"-:&8,)*R"(*-&5"'*$,(,*'"-,3!"'*,*:',53"(&.*$>&(&(*,*7"3&1,')*?"--"*"P&0,*(,("#0,*&*!%7%#>&.*
uma senhora idosa, bate à porta para oferecer um pedaço de bolo. Um deles atende enquanto o outro tenta apagar as chamas com
2(&*1&-*'"!%-0&-*"*42"*:,'*&7&'*&$&5&*0&(5=(*:"D&#1,*/,D,.*42&#1,*&*-"#>,'&*!C*&*/2(&$"%'&.*1"-(&%&*"*$&%)*h,*%#!=-*1"*3"!&'"(*
&* -"#>,'&* :&'&* /,'&* "3"-* &* :2P&(* :&'&* 1"#0',)* N>"D&* ,* 7"3&1,'.* 3,D,* "(* -"D2%1&* ,* (&'%1,* 1&* -"#>,'&.* "* &--%(.* -2$"--%!&("#0".*
bombeiros, polícia, delegado etc. A situação pode até tornar-se absurda com a presença do prefeito da cidade, as redes de rádio e TV
&,*!%!,*"*,-*:&%-*42"*6$&'&(*-&5"#1,*021,*:"3,*#,0%$%I'%,)*+,1";-"*,:0&'*:,'*-%02&8@"-*("#,-*1"#-&-*"*(&%-*-%(:3"-.*$,(,*2(*&3(,8,*
em família ou a chegada de uma prima antipática etc.
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Diário de bordo
F5-"'!"(*#,*$,0%1%&#,*1"*-2&*'"-%1C#$%&*$,(,*&-*:"--,&-*&D"()*<3&-*$,(5%#&(*,*42"*!9,*/&7"'*
ou agem sob impulsos da própria vida? Uma situação acaba para que outra comece ou acontece
&,*("-(,*0"(:,*"*!&%*-"*(,1%6$&#1,*"(*/2#89,*1"*,20'&E*+"'D2#0"*&*-2&*(9".*(&1'&-0&.*%'(9.*
&!Z.*0%&*,2*!%7%#>&.*,*42"*:"#-&(*-,5'"*,*42"*=*-"'*(23>"'*"*0"'*42"*3%1&'*$,(*%(:'"!%-0,-)*

AULA 07 – FOTOGRAFANDO CENAS
Foco
O#0',127%'*"*"P:"'%("#0&'*"3"("#0,-*'"3&0%!,-*g*(&#%:23&89,*1&*%(&D"(*0"P02&3*#&*:"'-:"$0%!&*1&*n,0,#,!"3&)*Q&0"'%&%-*#"$"--I'%,-[*(I42%#&*/,0,D'I6$&)*+',!%1"#$%"*$,(*&#0"$"1C#$%&)*

SAIBA MAIS
Geralmente as estruturas dramáticas, conhecidas como textos dramáticos, peças de teatro
ou roteiros (cinema, vídeo, TV), dividem-se em capítulos, prólogos, epílogos, episódios, atos,
cenas, sequências etc. Conforme tradição, esta estrutura deve obedecer a princípios e regras
:'=;"-0&5"3"$%1&-*:&'&*42"*-"*$,#6D2'"*$,(,*0&3)*Q21&#8&*1"*&(5%"#0".*"#0'&1&*,2*-&K1&*
1"*:"'-,#&D"#-.*:',0&D,#%-0&*,2*&#0&D,#%-0&.*-,3289,*,2*%#0"#-%6$&89,*1"*$,#H%0,.*-9,*0,1,-**
modos de estabelecer ou dividir a unidade dessa estrutura.
Leia mais em:
+hBOR.*+&0'%$")*]%$%,#I'%,*1"*c"&0',)*R9,*+&23,.*+"'-:"$0%!&*S___*:)*rp*&*T`*W$,#$"%0,*1"*h0,X
QhRRhfh?O.*R&#1',)*<3"("#0,-*/2#1&("#0&%-*"(*2(&*>%-0Z'%&)*]%-:,#K!"3*"([*>00:[mmttt)(&--&'&#%)$,()
5'mf,0;%-0,'%&;f,0"%',;N%#"(&)>0(3)*h$"--&1,*"(*ram`Tmr`S`

f"l#&*,-*"-021&#0"-*"(*2(*$K'$23,*"*"P:,#>&*,*42"*!9,*/&7"')*]%D&;3>"-*1&*/,0,#,!"3&*
".*"(*-"D2%1&.*$,#!%1";,-*&*J,D&'*,*J,D,*o$,#-0'289,*1"*>%-0Z'%&{* S_. Explique as regras;
:"8&*:&'&*42"*2(*1"3"-*$,("$"*&*$,#0&'*2(&*>%-0Z'%&*%#-:%'&1,*"(*&3D2(&*#,!"3&*42"*JI*
0"#>&(*&--%-0%1,*#&*cB.*#9,*0"(*:',53"(&*42"*-"J&*%#!"#0&1&.*,*/,$,*"-0I*#&*&'0%$23&89,*
1"*%1"%&-*3%!'"-*#,*J,D,.*1"--"*(,1,*&*%#!"#0%!%1&1"*=*-"(:'"*5"(*!%#1&)*O#-%'&*2(&*&89,*
42"*:,--&*1"-"#$&1"&'*#,!&-*&8@"-.*52-$&#1,*2(*J,D,*1"*:',!,$&8@"-*&$"'$&*1,*%#0"'"--"*
"*1&*/&-"*1"*1"-"#!,3!%("#0,*1"3"-)*+&'&*0&#0,.*=*#"$"--I'%,*42"*!,$C*-"J&*&*-"D2#1&*,2*&*
terceira pessoa a narrar. Portanto, escolha estrategicamente. Proceda conforme as orien0&8@"-*1,*J,D,*".*&,*6(.*1,*("-(,.*:"8&*:&'&*42"*2(*1,-*"-021&#0"-*'"$&:%023"*0,1&*&*
#&''&0%!&*&J21&#1,;,*&*/&7"'*2(&*-K#0"-")*]%!%1&*"--"*'"-2(,*"(*$"#&-L*1%!%1&*&*02'(&*
em equipes e distribua as cenas, de modo que cada equipe tenha uma parte da história.
Geralmente uma história narra ações de um personagem ou de personagens. Isso pode
$'%&'*1%6$231&1"-*#&*>,'&*1"*1%!%1%;3&*"(*$"#&-.*-"*/,'"(*0'&5&3>&1&-*:,'*2(&*"42%:"*
diferente. Assim, na hora da divisão das cenas, uma sugestão é que você use as mudanças
1"*o,#1"{*$,(,*$'%0='%,*1"*-":&'&89,*"*#9,*-"*:'",$2:"*$,(*&*'":"0%89,*1,-*oe2"(-{L*
S_*;**<(*$K'$23,.*,*:'%("%',*J,D&1,'*$,("8&*&*$,#0&'.*&*%#!"#0&'*2(&*>%-0Z'%&.*:&--&#1,*"(*-"D2%1&*:&'&*,*J,D&1,'*1,*3&1,*42"*1"!"'I*
%("1%&0&("#0"*:',--"D2%'*#&*6$89,*&*:&'0%'*1,*:,#0,*"(*42"*,*J,D&1,'*&#0"'%,'*:&',2)*O--,*1"!"*&$,#0"$"'*&0=*42"*&*>%-0Z'%&*0"'(%#"*
ou que o professor peça para parar. Ver em Improvisação para o Teatro*R+FYO?.*S__r*:)*SdS
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muito pelo contrário, é até interessante que isso aconteça para que se possa avaliar a ati021"*1,*J,D&1,'*"*-2&*(&#"%'&*1"*'":'"-"#0I;3,)*
o]"*&$,'1,*$,(*Littré, a dramaturgia*=*&*o&*&'0"*1&*$,(:,-%89,*1"*:"8&-*1"*0"&0',{)*
A dramaturgia, no seu sentido mais genérico, é a técnica (ou a poética) da arte dramática,
42"*:',$2'&*"-0&5"3"$"'*,-*:'%#$K:%,-*1"*$,#-0'289,*1&*,5'&*-"J&*%#120%!&("#0"*&*:&'0%'*1"*
"P"(:3,*$,#$'"0,-.*-"J&*1"120%!&("#0"*&*:&'0%'*1"*2(*-%-0"(&*1"*:'%#$K:%,-*&5-0'&0,-)*<-0&*
#,89,*:'"--2:@"*2(*$,#J2#0,*1"*'"D'&-*"-:"$%6$&("#0"*0"&0'&%-*$2J,*$,#>"$%("#0,*=*%#dispensável para escrever uma peça e analisá-la corretamente. [...] A dramaturgia como
sentido da atividade do dramaturgo consiste em instalar os materiais textuais e cênicos, em
1"-0&$&'*,-*-%D#%6$&1,-*$,(:3"P,-*1,*0"P0,*&,*"-$,3>"'*2(&*%#0"':'"0&89,*:&'0%$23&'.*"(*
orientar o espetáculo escolhido.
Dramaturgia 1"-%D#&*"#09,*o,*$,#J2#0,*1&-*"-$,3>&-*"-0=0%$&-*"*%1",3ZD%$&-*42"*&*"42%:"*
1"*'"&3%7&89,*1"-1"*,*"#$"#&1,'*&0=*,*&0,'.*/,%*3"!&1&*&*/&7"'){*
n,#0"[*+hBOR.*+&0'%$")*S___*:)*SST

+"8&*&,-*D'2:,-*42"*-"*,'D&#%7"(*&#,0&#1,*&-*-%02&8@"-*W,#1".*42"(*"*42CX*"-0&5"3"cidas pela narrativa da história referente ao quadro em que eles estão trabalhando. Peça
42"*$&1&*D'2:,*"3"J&*2(&*:"--,&*'"-:,#-I!"3*:"3&*1%'"89,20, com as funções de observar
&*,'D&#%7&89,*"-:&$%&3*1,-*&0,'"-*"*'"D%-0'&'*&-*/,0,-*12'&#0"*&*%(:',!%-&89,*"*,20'&*42"*
6$&'I*'"-:,#-I!"3*:"3,*'"D%-0',*1&-*/&3&-*,2*1'&(&02'D%&)*e2&#0,*&*"--"*0'&5&3>,*1'&(&0l'D%$,.*,*("-(,*:,1"'I*-"'*/&$%3%0&1,*20%3%7&#1,;-"*1"*2(*D'&!&1,'*1"*!,7*W$"323&'.*(:UX)*
A pessoa responsável levará para casa e transcreverá o que foi gravado para texto literário.
Isso deverá se constituir com um pequeno texto dramático.
h--%(*-"#1,.*1C;3>"-*1"*$%#$,*&*-"0"*(%#20,-*:&'&*$,(5%#&89,*".*&,*6(*1"--"*0"(:,.*
peça que se coloquem como plateia preparando-se para assistir ao início das improvisa8@"-)*Y"(5'";-"*1"*42"*&*&23&*=*$2'0&.*:,'0&#0,.*=*:'"$%-,*-"'*'I:%1,.*,*J,D,*#9,*:,1"*
parar e solicita agilidade. Que grupo será capaz de realizar o trabalho com mais acuidade dentro
do tempo previsto?*<#0'"D2"*&*(I42%#&*/,0,D'I6$&*&,*1%'"0,'*:&'&*42"*2-"*"*&52-"*1"*-2&*
imaginaçãorS. Faça isso com cada grupo e encerre a atividade atentando-os quanto ao
trabalho dos dramaturgos e distribua o texto Anexo I da aula 07 - Fotonovela para leitura em
casa. Leve as fotos para o computador e imprima-as para a aula seguinte.

20 - Um detalhe imprescindível a respeito da conduta do diretor, e que deve ser conversado com turma professor, é que um dos papeis
que ele assume é o de escolher o plano de imagem. Desse modo ele deve ter o poder de congelar a cena e escolher o melhor plano para
,*'"D%-0',*1&*%(&D"([*$3,-";2:.*:3&#,*"*$,#0'&*:3&#,.*:3&#,*D"'&3*"*:3&#,*1"0&3>")*N&1&*2(*1"--"-*:3&#,-*%1"#0%6$&*%1"%&-*"*-"#-&8@"-*
42"*$,#-0',"(*-"#0%1,-*#&*("#0"*1,*3"%0,')*+"-42%-"*"*$,#!"'-"*$,(*"3"-*-,5'"*%--,)*?,*(2#1,*:',6--%,#&3*1&-*/,0,#,!"3&-*,*1%'"0,'*
#9,*/,0,D'&/&.*"P%-0"*,*/,0ZD'&/,*"-:"$%6$&("#0"*:&'&*%--,)*?9,*=*,*#,--,*$&-,)*F*1%'"0,'*$2(:'"*,*:&:"3*1"*&#&3%-&'*,-*"#42&1'&("#tos aprovando ou desaprovando a imagem que neles aparece. Contudo não é o nosso caso.
rS*;*G*(2%0,*$,(2(*42"*0,1&*"-$,3&*"*'"-:"$0%!,-*"-021&#0"-*'"42"%'&(*2(*0"(:,*:'Z:'%,*:&'&*,*1"-"#!,3!%("#0,*1&**&0%!%1&1")*+,'*
(&%-*42"*&*-"42C#$%&*1%1I0%$&*:',:,#>&*2(*0"(:,*"-:"$K6$,*1"*"P"$289,*1,-*"P"'$K$%,-.*=*&*"-:"$%6$%1&1"*3,$&3*42"(*!&%*1"0"'(%#&'*,*
processo. Assim sendo professor, caso a atividade requeira mais tempo de desenvolvimento prorrogue para outra aula. Não tenha receio
1"*o42"5'&'{*,*$',#,D'&(&*1&*-"42C#$%&**"!%0&#1,*&--%(*,*$,-02("%',*>&5%0,*1"*6#D%'*42"*"#-%#&*:&'&*2(*"-021&#0"*42"*6#D"*&:'"#1"')**
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Diário de bordo
Observações acerca da leitura do texto:
A* F*42"*!,$C*#9,*-&5%&*-,5'"*,*:',$"--,*1"*"3&5,'&89,*1&-*/,0,#,!"3&-*"*&D,'&*-&5"E*
A* +"-42%-"* "(* '"!%-0&-.* J,'#&%-* ,2* %#0"'#"0* &* %(&D"(* "(* $3,-"* 1"* 2(&* (23>"'* 42"* !,$C*
&1(%'&*W&$>&*5,#%0&.*%#0"3%D"#0"X*,2*-"*%1"#0%6$&)*h0"#0";-"*:&'&*"--&*42"-09,*#,*-"#0%1,*1"*
:',53"(&0%7&'*,*-%D#%6$&1,*1,*42"*-"J&*5,#%0,.*/"%,.*5"3,)
A* B"'%642"*-"*&3D2=(*1"*-2&*/&(K3%&*JI*3"2*&3D2(&*n,0,#,!"3&)*

AULA 08 – MONTANDO UMA FOTONOVELA
Foco
+',127%'*2(&*'"!%-0&*1"*/,0,#,!"3&)*Q&0"'%&%-[*%(&D"#-*%(:'"--&-.*$,3&.*/,3>&-*1"*:&:"3*hT.*
tesoura e régua, para cada grupo.

Dialogue com a turma sobre a leitura do texto. O que não foi entendido? O que mais chamou
atenção? Quais as diferenças entre a novela literária e a fotonovela?
Solicite o trabalho dos dramaturgos acerca do registro das falas nas improvisações da
aula anterior. Como foi o trabalho de dramaturgia? Fizeram a atividade?
Explique que a nova atividade consiste em elaborar uma revista de fotonovela com as
imagens e os textos elaborados na aula anterior. Distribua os materiais necessários para cada
D'2:,.*-,3%$%0"*42"*$'27"(*&-*/&3&-*$,(*&-*%(&D"#-*1&-*$"#&-*"*:,-0"'%,'("#0"*'"(,#0"(*
&*$"#&*%(:',!%-&1&.*$,#/,'("*,*"P"(:3,*1&*6D)`T*&5&%P,)*h,*6(*1,*0'&5&3>,*1,*D'2:,.*
reúna todas as cenas, de acordo com o roteiro inicial, criando título, capítulos e, se possível,
2(&*$&:&*%#0"'"--&#0")*+',#0,k*<%-*&*/,0,#,!"3&*1&*02'(&*$,#-0'2K1&*1"*(,1,*$,3&5,'&0%!,)*
Dialogue com eles sobre o processo da aula, as possíveis descobertas que surgiram nesse tempo e antecipe que na próxima aula haverá uma surpresa: vamos visitar um estúdio
1"*'I1%,*1&*$%1&1"k**
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Diário de bordo
Faça um levantamento de possíveis temas no ambiente da sua família, que possam servir
para a construção de fotonovelas.

AULA 09 – VER COM OS OUVIDOS: que coisa e essa?
Foco
O#0',127%'*"*"P:"'%"#$%&'*&*'&1%,#,!"3&)*Q&0"'%&%-*-2D"'%1,-*:&'&*,*"P"'$K$%,*1"*'I1%,*WD'&!&1,'.*
cortina, campainhas, máquina de vento ou ventilador pequeno, uma caixa de vidro quebrado,
&:%0,.*-%#,.*2(*0,$&;1%-$,.*&3D2#-*1%-$,-.*J,'#&3.*D%7*"*42&1',X)*+',!%1"#$%"*$,(*&#0"$"1C#$%&)

Professor, os sons desenvolvem em nós representações de mundo que nos possibilitam
%1"#0%6$&'*,-*2#%!"'-,-*W"P0"'%,'*"*%#0"'%,'X*-,5*,-*42&%-*"-0&(,-*("'D23>&1,-.*:"'$"5"#1,;,-*:,'*2(&*:"'-:"$0%!&*-25J"0%!&*"*:&'0%$23&')*h*'"$,#-0%02%89,*&'0%6$%&3*1"--"-*-,#-*"*
ruídos é o que chamamos de sonoplastia (sono=som, plastia=modelagem)
SAIBA MAIS
h*-,#,:3&-0%&*=*2(&*'"$,#-0%02%89,*&'0%6$%&3*1"*'2K1,-.*-"J&(*"3"-*#&02'&%-*,2*#9,)*h*-,#,:3&-0%&*1"!"*-"'*1%-0%#0&.*&%#1&*42"*#"(*-"(:'"*%--,*-"J&*0&'"/&*/I$%3.*1&*:&3&!'&*W"(*-2&*
materialidade vocal), da música, dos resmungos e, sobretudo, do ruído gerado pela cena.
+&0'%$"*+&!%-.*S___*:)*Tdq*

}0%3%7&#1,*&*1'&(&02'D%&*1&*&23&*&#0"'%,'.*,'%"#0";,-*&*:"#-&'*#&*'":'"-"#0&89,*-,#,'&*1&*("-(&)*O--,*-%D#%6$&*42"*0,1,-*,-*-,#-*42"*67"'&(*:&'0"*1&*$"#&*%(:',!%-&1&*#&*h23&*
06, que foram percebidos associados à imagem e movimentação dos personagens, devem agora
ser trabalhados separadamente da ação. O som passará a dar corpo à imaginação. Se naquela
%(:',!%-&89,*,*:"'-,#&D"(*/&7%&*5&'23>,*$,(*,-*:=-*42&#1,*&#1&!&.*&D,'&.*"--"*5&'23>,*1"!"'I*-"'*%(%0&1,*$,(*(2%0&*!"',--%(%3>&#8&)*h3D2=(*1"!"'I*'":',127%;3,*-"(*42"*,*&0,'*:'"$%-"*'"&3%7&'*&*&89,*!%-2&3)*}(*"P"(:3,*%#0"'"--&#0"*=*%(&D%#&'(,-*2(&*:"--,&*$,(*,*,2!%1,*
o:'"D&1,{*#&*:,'0&*1"*2(*42&'0,*:',$2'&#1,*oP"'"0&'{*,-*&$,#0"$%("#0,-*42"*,$,''"(*1,*
lado de dentro. Como essa pessoa representa os sons que ouve? Como ela consegue perceber que alguém vai abrir
a porta e que precisa se afastar imediatamente? Como sabe que foi uma gaveta que fechou e não uma porta de guarda roupa? E o que pensar do ranger da cama ou do barulho da água da torneira?*jI*%(&D%#,2*-"*&-*:"--,&-*
1"*1"#0',*1"-$,#6&--"(*1"--&*:"--,&*oP"'"0&#1,{*"*$,("8&--"(*&*$'%&'*-,#-*:',:,-%0&3("#0"*
:&'&*/&7C;3&*%(&D%#&'*$,%-&-E*+,%-*5"(.*:',/"--,'.*,-*-,#-*"*,-*'2K1,-*/&7"(*:&'0"*1"*#,--&*!%1&*
e aqui tentaremos imitá-los para dar forma mais viva à cena.
+"8&*42"*,-*D'2:,-*-"*,'D&#%7"(*"*1%-$20&(*,*0"P0,*1'&(I0%$,*:"#-&#1,*#&-*42"-0@"-*
$,3,$&1&-*&$%(&*"*42"*$,(5%#"(*,*42"*$&1&*%#0"D'&#0"*:,1"*0'&7"'*1"*$&-&*:&'&*42"*
sirva de instrumento sonoro. Um prato fundo de porcelana quando percutido com talher
!%'&*2(*-%#,L*}(*&:&'"3>,*$"323&'*0,$&#1,L*}(&*:3&$&*1"*7%#$,*42&#1,*$>&$,&3>&1&*,2*

Teatro

89

percutida imita trovão, etc. Oriente-os a marcar um encontro extra para ensaiar a cena.
<-$3&'"8&* 42"* &* &0%!%1&1"* 42"* "-09,* /&7"#1,* =* 2(* "P"'$K$%,* 1"* I21%,.* 1"* (,1,* 42"* ,*
:,#0,*1"*$,#$"#0'&89,*"-0I*#&*$&:&$%1&1"*1"*/&7"'*&3D2=(*:"'$"5"'*&*$"#&*-,#,'&("#0".*
portanto não há a necessidade de se preocupar com a parte visual22. Passe de grupo em
D'2:,*!"'%6$&#1,*$,(,*&#1&(*&-*1%-$2--@"-.*-2D%'&*&30"'#&0%!&-.*1%-0'%52&*,*0"P0,*h#"P,*
O*\*h23&*`_*\*f&1%,#,!"3&*:&'&*3"%02'&*"(*$&-&*"*"#$"''")**

AULA 10 – PRODUZINDO UMA RADIONOVELA
Foco
<P"$20&'*,*"P"'$K$%,*1&*'&1%,#,!"3&*:',(,!%1,*#&*&23&*&#0"'%,'.*!"'%6$&#1,*&*:"-42%-&*"*&*
compreensão dos estudantes acerca do tema. Caderno de anotações, registro de som (grava1,'.*Q+U.*$"323&'*,2*(I42%#&*1%D%0&3X)*n%3("*&*&23&k

F'D&#%7"*&*-"42C#$%&*1&-*&:'"-"#0&8@"-)*<P:,#>&*,-*$'%0='%,-*1"*&!&3%&89,*42"*"-0&'9,*"(*
J,D,)*h,*6(*1&-*&:'"-"#0&8@"-.*1%-$20&*$,(*"3"-*,*42"*&$>&'&(*1&*&0%!%1&1")*Alguma cena foi
3(0&"+"'%'04('#(5&."+"6'7(#(',(+%.-"'5%.'8%-&"',"."'9:%')3"55%'#"-5'3$".";'5%#'3(0&".6'Encerre a aula.
Critérios da avaliação
A* +"-42%-&*1"*(&0"'%&%-*-,#,',-*:&'&*&*$"#&)
A* <#!,3!%("#0,*1,*D'2:,*#&*&0%!%1&1")
A* N&:&$%1&1"*1"*(,-0'&'*,#1"*"*42"()
A* N2%1&1,*"*&$&5&("#0,)

AULA 11 – VISITANDO UM ESTÚDIO DE RÁDIO
Foco:
O#0',127%'*"3"("#0,-*1,*I21%,*:&'&*'&1%,#,!"3&.*!%-%0&#1,*2(*"-0l1%,*1"*'I1%,)*N&1"'#,*1"*
anotações, registro de imagem (celular ou máquina digital) e relatório de visita.

Essa aula consiste na atividade de saída da escola, buscando atender às solicitações
propostas nas orientações curriculares Secretaria de Estado de Educação para o ensino
/2#1&("#0&3*1"*S^*&,*_^*&#,.*-"D2#1,*&-*42&%-.
As escolas devem promover visitas de professores e estudantes a museus, galerias, ensaios e apresentações de grupos de dança, peças teatrais, concertos,
encontros de corais, bandas e outras manifestações cultuais e a participação de
artistas da comunidade para contribuir no desenvolvimento técnico, prático e
0"Z'%$,*1&-*&8@"-*:"1&DZD%$&-)**WhRROR*w*F}cfFR.*r``_.*:)*T_XrT
22 - O ponto de concentração da atividade é mostrar o Onde, o Quem e o Quê apenas por meio dos sons (fala, sonoridades, ruídos). Com
!%-0&-*&*0'&#-(%--9,*1"*%1&1".*:"-,.*0"(:"'&("#0,.*$,'*"0$)*N&-,*>&J&*%#0"'"--"*"(*&(:3%&'*,*"P"'$K$%,.*$,#-230"[*R+FYO?.*S__r*:)*Sqp
rT*;*N}ffN}YF*<Q*]<ihc<*;*Um currículo voltado para a diversidade cultural e formação de identidade. Caderno 5 da Reorientação
N2''%$23&'*],*S^*h,*_^*h#,)
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A saída da escola é uma atividade essencial para o desenvolvimento e compreensão
do estudante acerca dos conhecimentos trabalhados em sala. No entanto, é preciso ter
$2%1&1,*"*:&$%C#$%&.*:,%-*&*%1"%&*1"*-&%'*"#!,3!"*,5J"0%!,.*:3&#"J&("#0,*"*-"D2'&#8&)*]"!"(,-*-&%'*$,(*,-*"-021&#0"-*:&'&*6#-*1"*:"-42%-&.*$,#0"P02&3%7&89,*1"*$,#>"$%("#0,-*"*
retornar com resultados, fator que é tão importante para escola quanto às atividades que
se desenvolvem dentro dela. A saída da escola é o momento onde o estudante percebe que
-"2*&:'"#1%7&1,*0"(*-%D#%6$&89,*$,(*,*(2#1,*"P0"'#,*g-*:&'"1"-*1&*09,*$,-02("%'&*"*
enfadonha sala de aula.

Fig. 04 – Antigo estúdio da rádio Cidade 96,9 de São Paulo. A tecnologia da época: cartucheiras e toca-discos com uma mesa Harrys e
microfone Newmann.

*<P:3%42"*&*02'(&*,-*,5J"0%!,-*1&*!%-%0&.*&*%(:,'0M#$%&*1"--&*&89,*#,*:',$"--,*1"*&:'"#1%7&D"(*1"3"-)*<P:3%42"*1"0&3>&1&("#0"*,*42"*!,$C*1"-"J&*42"*"3"-*$,#>"8&(*"*$,(:'""#1&()*
Solicite o apoio da empresa combinando horário e tempo de visitação, converse com o diretor
1&*'I1%,*:&'&*42"*"3"*1%-:,#%5%3%7"*2(*0=$#%$,*:',6--%,#&3.*:&'&*-"'!%'*$,(,*D2%&)*+3&#"J&#1,*
com antecedência e um pouco de esforço, é possível que tudo se consiga.
Diário de Bordo
Encontre uma letra de música que fale do rádio com instrumento de representação dramática ou algo similar.

AULA 12 – IMAGENS EM MOVIMENTO – O campo do audiovisual
Foco
F*,5J"0%!,*1"--&*&23&*=*%#0',127%'*&*%1"%&*1,*&21%,!%-2&3.*(,1,-*1"*$&:0&89,*"*:3&#,-*1"*
$M("'&)**R"'9,*#"$"--I'%,-*,-*"42%:&("#0,-*1"*cB*"*$M("'&*63(&1,'&)*

+&'&*42"*"--&*&23&*&$,#0"8&*$,(*&-*1"!%1&-*:',:,'8@"-*:&'&*&*42&3*/,%*:3&#"J&1&.*=*
/2#1&("#0&3*42"*>&J&*&*:'"-"#8&*1"*2(&*$M("'&*$,(,*/,'(&*1"*"-0&5"3"$"'*$3&'&("#0"*
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o território do qual estamos tratando: o audiovisual. Afaste as cadeiras se não tiver uma
sala apropriada, reúna-os em círculo e vamos iniciar a aula. Comece conversando com
eles sobre o tema, recapitulando os conhecimentos das aulas anteriores de modo que relacionem ao tema atual. Lembre que trabalharam com a edição e montagem de imagens
!%-2&%-*6P&-*#,*:&:"3*".*:,-0"'%,'("#0".*$,#>"$"'9,*2(*:,2$,*1,*2#%!"'-,*1&*"1%89,*1,*
I21%,)*h0"#0";,-*42"*&D,'&*!"'9,*$,(,*"--"-*1,%-*2#%!"'-,-*-"*J2-0&:@"(*,'%D%#&#1,*,*
universo audiovisual. Distribua o texto Anexo I aula 12*\*Planos e enquadramentos e estabeleça
dinâmica de leitura, solicitando durante a mesma, que um dos estudantes pegue a câmera
e demonstre como o que está sendo lido acontece na prática. Eles irão experienciar.
oF*:,1"'*:&--,2*1,*:',:'%"0I'%,*:&'&*,*:',D'&(&1,'*1"*-%-0"(&-)*e2"(*:,--2%*,*&:&'"3>,*
#9,*"P"'$"*,*:,1"'.*(&-*42"(*:',D'&(&*"*42"(*'"&3%7&*,*:',D'&(&)*F*J,D,*$,(*-K(5,3,-*
:&--&*&*-"'*J,D,*1,*:,1"')*c'&0&;-".*:,'=(*1"*
J,D,*>%"'&'42%$&("#0"*"-0'202'&1,)*F*/,0ZD'&fo exerce o poder sobre quem vê suas fotogra6&-.* :',D'&(&#1,* ,-* '"$":0,'"-)* F* &:&'"3>,*
/,0,D'I6$,* "P"'$"* :,1"'* -,5'"* ,* /,0ZD'&/,)* h*
%#1l-0'%&*/,0,D'I6$&*"P"'$"*:,1"'*-,5'"*,*&:&relho. E assim "+'-0)0-&:#)*?,*J,D,*-%(5Z3%$,*1,*
:,1"'.*"-0"*-"*1%32%*"*-"*1"-2(&#%7&)*<%-*,*42"*
-"J&(*o-,$%"1&1"*%#/,'(I0%$&o*"*o%(:"'%&3%-(,*
pós-industrial.”
Fig. 05 – Villén Flusser

Vilém Flusser, 2002 p.27

]2'&#0"* &* 3"%02'&.* :',53"(&0%7"* &-* 42"-0@"-* &$"'$&* 1,-* :',$"--,-* 42"* $&'&$0"'%7&(*
%(&D"(*'"&3*"*%(&D"(*$&:0&1&)*c'&D&*g*0,#&*&*3ZD%$&*42"*$,,'1"#&*&*'&79,*1"--"-*:',$"--,-.*/&3&#1,*1&*$M("'&*63(&1,'&.*'"--&30&#1,*-2&*$&'&$0"'K-0%$&*5I-%$&[*2(&*(I42%#&*
/,0,D'I6$&*$,(*D'&!&1,'*1"*-,()*<*42"*&-*%(&D"#-*42"*'"D%-0'&(,-*WD'&!&(,-X*&0'&!=-*
1"3&.*#&1&*(&%-*-9,*42"*/,0,-*'"&3%7&1&-*"(*1"0"'(%#&1&-*!"3,$%1&1"-*$,#J2D&1&-*&*2(&*
0'%3>&*-,#,'&)*I*(I42%#&-*42"*'"D%-0'&(*%(&D"#-*1%'"0&("#0"*"(*(&0"'%&3*-"#-K!"3*g*
327*$>&(&1,*1"*63("*/,0,D'I6$,)*F20'&-*,*/&7"(*"(*60&-*(&D#=0%$&-)*<*&-*1"*l30%(&*
0"$#,3,D%&.*$>&(&1&-*1%D%0&%-.*-9,*#&*!"'1&1"*(%#%*$,(:20&1,'"-*42"*&'(&7"#&(*"--&*
imagens num banco de memória (cartão de memória).
F*63Z-,/,*B%3=(*n32--"'*Wr``rX*6D)*`a*"(*-"2*3%!',*<')$(5()"'+"'7"-="'>.%&";'#,-*$,#127*g*$,#$32-9,*1"*42"*0"(,-*1"*1"-$,#6&'*-"(:'"*1&-*:-"21,*!"'1&1"-*1,*(2#1,*1&-*%(&D"#-*&21%,!%suais, pois são sempre um mundo de códigos, leituras que instituem espaços de poder. Segundo
"3"*&-*%(&D"#-*42"*!"(,-*#&*$M("'&*63(&1,'&*#9,*-9,*"P&0&("#0"*$,(,*#,--,*,3>,*:"'$"5".*
mas, imagens captadas pela lente do instrumento programado para isso. Portanto, a pessoa que
$,#-0'2%2*"*:',D'&(,2*&*(I42%#&.*42"*1"0"'(%#,2*-2&-*$,#6D2'&8@"-*\*#"--"*$&-,*,*/&5'%$&#0"*\.*1"0=(*,*:,1"'*1"*(&#%:23&'*,*#,--,*-"#-,*1"*'"&3%1&1"*"*-2&-*1"(&%-*%(:3%$&8@"-)**h*&'0".*
-"#1,*2(&*1&-*/,'(&-*1"*(&#%:23&89,*W'"--%D#%6$&89,X*1&*#&02'"7&*:"3&*%(&D%#&89,*>2(&#&.*
$,#0'%52%*$,(*&*&(:3%&89,*1&*#,89,*1"*'"&3)*h-*%(&D"#-*1&-*(I42%#&-*/,0,D'I6$&-*&*42"*n32--"'*$>&(&*1"*o%(&D"#-*0=$#%$&-{*-"'!"(*g*6#&3%1&1"*&'0K-0%$&*:,'42"*1%-0,'$"(*,*#,--,*(,1,*
de ver o mundo e onde, a partir delas, a realidade se transmuta.
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}(*1,-*&-:"$0,-*(&%-*%(:,'0&#0"-*#&*>,'&*1,*'"D%-0',*1"*2(&*%(&D"(*1%7*'"-:"%0,*g-*#,8@"-*1"*"#42&1'&("#0,.*:3&#,*"*$M("'&.*0&3*$,(,*JI*&#0"$%:&(,-*#&-*&23&-*-,5'"*/,0,#,!"3&)*
Os planos e enquadramentos são importantes porque distorcem nosso modo de compreensão,
o que torna necessária certa noção acerca deles, antes de começar a brincar com essas máquinas. O que ocorre em decorrência disso, é que se uma imagem não respeitar determinada
lógica torna-se desinteressante para quem vê.

AULA 13 – IMAGENS EM MOVIMENTO – Naturalidade na ação
Foco
F*,5J"0%!,*1"--&*&23&*=*%#0',127%'*&*#,89,*1"*#&02'&3%1&1"*]%&#0"*1&*$M("'&)*Q&0"'%&%-*
necessários: TV e câmera de vídeo.

]%!%1&*&*02'(&*"(*12&-*"42%:"-*:&3$,*"*:3&0"%&.*&:3%42"*,*"P"'$K$%,*1"*o"P:,-%89,{24 e,
&,*6#&3.*'"H%0&*$,(*"3"-*-,5'"*,*42"*67"'&(*"*$,(,*-"*-"#0%'&()*+',53"(&0%7"*"*1%&3,D2".*
também, sobre a noção de naturalidade. Já repararam o que acontece em festas de casamento ou
formatura quando a câmera passa pela mesa?*h-*:"--,&-*0,'#&(;-"*'KD%1&-*6D2'&#1,*2(*0%:,*1"*
'":'"-"#0&89,*42"*(2%0&-*!"7"-*-"*1%-0&#$%&*1,*$,0%1%&#,*1"3&-)*n%#D"(*"-0&'*$,#!"'-&#1,*
uns com os outros, mudam o discurso e, quando a câmera vai embora, relaxam novamente. A que se deve isso? O olhar da câmera inibe as pessoas? Por quê? Seria a câmera, se comparada
com o teatro, uma espécie de plateia em movimento que nos acompanha como uma espécie de consciência
lembrando-nos o tempo todo que temos um corpo e que somos julgados pelo que parecemos ser?
Diante de uma câmera, as pessoas geralmente procuram reforçar desnecessariamente
a própria presença, procurando ser o que não é, sem se dar conta de que a câmera cap0&*0,1&-*"--&-*-20%3"7&-)*N,(*%--,.*&,*%#!=-*1"*-"*3%5"'0&'"(*&,*"-:,#0M#",.*&$&5&(*:,'*
reforçar ainda mais a noção de autopoliciamento. Agindo assim, diante da máquina,
-"*1%-0&#$%&(*1&*#&02'&3%1&1"*/&7"#1,*$,(*42"*-2&*:'"-"#8&*-"*0,'#"*1"(&-%&1&("#0"*
'"12#1&#0"*"*"P0"'%,'.*:,'0&#0,.*"-0"'",0%:&1&*"*&'0%6$%&3)*hD%'*#&02'&3("#0"*#9,*=*&20,*
:,3%$%&';-"*&,*#&02'&3.*(&-*&D%'*$,(*#"$"--%1&1"*,'DM#%$&*1"%P&#1,*,*%(:23-,*$,#127%'*&*
'&79,*-"(*:"'1"'*,*3%(%0"*#&*1"-'&79,25. Representar diante da câmera é agirmos como
nós mesmos em circunstâncias preestabelecidas, com um leve tempero de personalidade.
rU*;*<--"*"P"'$K$%,*=*2(&*&1&:0&89,*1,*"P"'$K$%,*o<P:,-%89,{*WR+FYO?.*S__r*:)*UqX*42"*:,1"*-"'*$,#-230&1,*%#0"D'&3("#0"*#,*Anexo
I da aula 09)*F*"P"'$K$%,*$,#-%-0"*"(*&*"42%:"*h*/&7"'*"*&*"42%:"*i*,5-"'!&'*,*42"*&*"42%:"*h*"-0I*/&7"#1,.*-Z*42"*$,(*2(*1"0&3>"[*&*
,5-"'!&89,*1&*"42%:"*i*=*:"3&*%(&D"(*1&*0"3"!%-9,.*,2*-"J&.*$,(,*0"3"-:"$0&1,'"-)*h--%(*-"#1,.*:"8&*42"*&*"42%:"*1,*:&3$,*&#1"*$,(*
#&02'&3%1&1"*:"3,*"-:&8,*1&*-&3&*-"(*1"(,#-0'&'*42"*"-0I*-"#1,*63(&1&)*h*l#%$&*&89,*:',:,-0&*&42%*=*&#1&'.*#&1&*(&%-)*<#42&#0,*
/&7"(*%--,.*63(";,-*$,(*&*$M("'&*#,*0'%:=*-"(:'"*"(*:3&#,*D"'&3*W:3&#,*42"*"#42&1'&*0,1,-*&,*("-(,*0"(:,X.*(&-*1"*!"7*"(*
quando faça um zoom aqui, outro ali, mostrando detalhe do rosto. Certamente o que você verá, professor, é que os estudantes farão
$&'"0&-*"*D'&$%#>&-*:&'&*&*$M("'&*0"#0&#1,*1%-0'&%'*&*0%(%1"7*,2*&#1&'9,*"P$"--%!&("#0"*&'0%6$%&3%7&1,-*0"#0&#1,*o/&7"'*1"*$,#0&{*
que não existe nem câmera, nem plateia. Para tentar superar esses problemas, dê-lhes ações simples. Peça a uns que enumerem a
42&#0%1&1"*1"*$,%-&-*#&*-&3&)*+,'*"P"(:3,[*$,%-&-*1"*$,'*W:'"0&-.*&72%-.*!"'("3>&-.*5'&#$&-*"0$)X*,2*$,(,*,-*$,3"D&-*1"*:&3$,*"-09,*
!"-0%1,-)*h*,20',-*-,3%$%0"*42"*"#2("'"(*,*#^*1"*3%#>&-*1,*:%-,.*42&#0%1&1"*1"*$"'M(%$&-.*0&$,-.*$&'0"%'&-*"0$)*e2&#1,*,*1"-$,#/,'0,*
%#%$%&3*0%!"'*1"-&:&'"$%1,*"*"3"-*"-0%!"'"(*&5-,'0,-*#,*42"*"-09,*/&7"#1,.*0',42"*,-*D'2:,-*"*:',$"1&*1,*("-(,*(,1,.*o(&-*-"(*1%7"'*
42"*!,$C*1&'I*&3D,*:&'&*"3"-*/&7"'"({)*O--,*&:"#&-*1"!"'I*-"'*/"%0,*42&#1,*-"*-"#0%'"(*1"-$,#/,'0I!"%-)*e2&#1,*,-*D'2:,-*JI*0%!"'"(*
passado pelo palco, instrua todos os estudantes para voltarem para a plateia e questione-os sobre a experiência que tiveram.
ra*;*+"'1"'*,*3%(%0"*1&*1"-'&79,.*:',/"--,'.*-"'%&.*:,'*"P"(:3,.*6$&'*0,(&1,*:,'*2(*-"#0%("#0,*1"*'&%!&*&*:,#0,*1"*&D'"1%'*6-%$&("#0"*
,*,20',.*"-42"$"#1,;-"*1"*42"*-"*"-0I*&02&#1,)*Q2%0,-*:',D'&(&-*1"*cB*"-$,#1"(*&-*$M("'&-*:&'&*42"*&-*:"--,&-*#9,*:"'$"5&(*42"*
"-09,*-"#1,*63(&1&-*"*&--%(*'"&J&(*$,(*#&02'&3%1&1"*1%&#0"*1&-*-%02&8@"-*:',:,-0&-)*h-*:"D&1%#>&-*1"*cB*0,(&(*%--,*$,(,*:'&0,*
$>"%,*:&'&*1%!"'0%'*,*"-:"$0&1,')*e2&#1,*&*:"--,&*1"-$,5'"*42"*021,*#9,*:&--&!&*1"*2(&*6$89,.*"3&*'"3&P&*"*1"-$,#0'&%)*F*63Z-,/,*
j,-=*F'0"D&*"*b&--"0.*"(*2(&*:&3"-0'&*42"*/"7*:&'&*"-021&#0"-*2#%!"'-%0I'%,-.*:253%$&1&*#,*3%!',*A ideia do Teatro, trata muito bem dessa
questão. Não custa consultar, como forma de pesquisa.
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Para a Próxima aula
f"0,(&#1,*,-*D'2:,-*1&-*&0%!%1&1"-*&#0"'%,'"-.*-,3%$%0"*42"*$&1&*2(*,'D&#%7"*2(*:"42"#,*
o&3(,8,{*:&'&*12&-*:"--,&-*W#9,*:'"$%-&*$,(:3%$&'.*:,'=(.*=*%(:,'0&#0"*42"*:"#-"(*"(*
tudo o que vai ter: comida, copos, pratos, tolhas, talher, bebidas etc.) dividindo as funções
de ator, diretor, operador de câmera, cenógrafo, equipe de produção, maquiador para todos
os que estiverem no grupo. Todos devem ter função. Se o grupo tiver sua própria câmera
63(&1,'&.*("3>,'*&%#1&)*]"!"'I*>&!"'*1%I3,D,*"*&*-%02&89,*1"!"*D%'&'*"(*0,'#,*1&*42"-09,*
feminina na sociedade.

Q&-*,*42"*1%/"'"#$%&*,*&0,'*#,*0"&0',*1,*&0,'*#&*$M("'&E*?,*0"&0',*>I*,*"-:&8,.*,#1"*
o ator e os demais elementos do espetáculo determinam o que o espectador percebe (a
%(&D"(X)*F*&0,'*(&#%:23&*&*#,89,*1"*'"&3%1&1"*/&7"#1,;#,-*!"'*"--&*%(&D"(*&*:&'0%'*
1&*&89,*42"*'"&3%7&.*W$,(,*#,*$&-,*1&*(K(%$&X.*:,'0&#0,*-"2-*D"-0,-*1"!"(*-"'*&(:3,-.*
:'"$%-,-.*(&-*:,2$,*'"&3%-0&-*:&'&*("'"$"'*#,--&*&0"#89,)*jI*1%&#0"*1&*$M("'&*,$,''"*,*
inverso, a imagem é quem determina a experiência do ator. O ator e todo o espaço que o
circunda estão inseridos dentro dela de modo que para onde quer que a câmera aponte
sua lente, sempre veremos uma imagem que contém um espaço e tudo que estiver dentro dele. O ator não tem que manipular o espaço para criar imagens, pois o espaço e a
%(&D"(*JI*"P%-0"()*+,'0&#0,*1%&#0"*1&*$M("'&*,*&0,'*0"(*&:"#&-*42"*&D%'*$,#/,'("*&*
#&02'"7&*3>"*-,3%$%0&.*,2*-"J&.*&D%'*$,(*#&02'&3%1&1")*
Para casa
Prestar atenção na naturalidade cotidiana.
Será que sempre agimos coerente com o que pensamos?
Como são nossos gestos enquanto comemos? Para onde olhamos? O que falamos? O que
pensamos?
Responda em seu diário de bordo:
O que é ser natural?

AULA 14 – AGIR NATURALMENTE: Comer... Falar.... Pensar...
Foco
<-021,*1&*#&02'&3%1&1"*1&-*:"--,&-*/'"#0"*g*$M("'&)*f"$2'-,-*#"$"--I'%,-[*cB*"*$M("'&*63madora e uma mesa com duas cadeiras (pode ser uma mesa de metal dobrável, semelhante
as que se usa em bares e festas). Professor, caso necessite de mais tempo para desenvolver
essa aula, estenda-a para mais uma aula.

Prepare a sala, afaste as carteiras e conecte a câmera à TV. Nessa aula vamos precisar
1"*(2%0&*&D%3%1&1"*"*,5J"0%!,)* n&8&*2(* 'I:%1,*&42"$%("#0,*$,(,* 1"*$,-02(".* &:"#&-*
para soltar o corpo, retome sucintamente às questões da aula anterior como forma de
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$,#0%#2%1&1"*1,*'&$%,$K#%,*".*"(*-"D2%1&.*:&--"*:&'&*,*"P"'$K$%,*1,*o&3(,8,{)*Então, como
é que podemos desenvolver a naturalidade frente à câmera?
F'1"#"*,-*D'2:,-.*$&1&*42&3*1"!"'I*'&:%1&("#0"*,'D&#%7&'*-2&*$"#&)*R"*!,$C*:21"'*
ter um número maior de mesas disponíveis, seria de grande valia, pois as cenas poderiam
-"'*,'D&#%7&1&-*"(*:&'0"-*1%/"'"#0"-*1&*-&3&*"*,-*D'2:,-*0'&5&3>&'%&(*&,*("-(,*0"(:,*
#&*:'":&'&89,*1&*$"#&)*F*("-(,*&$,#0"$"*$,(*&*$M("'&*63(&1,'&[*-"*$&1&*D'2:,*:21"'*
0"'*&*-2&.*/&$%3%0&'I*(2%0,*,*0'&5&3>,)*?9,*>I*#"$"--%1&1"*1"*-"'*2(&*$M("'&*63(&1,'&*
:',6--%,#&3*,2*&(&1,'&.*:,%-.*$,(,*&*12'&89,*1&*$"#&.*#9,*:,1"'I*230'&:&--&'*1,%-*(%#20,-.*2(&*$M("'&*/,0,D'I6$&*,2*&0=*("-(,*2(*$"323&'*:,1"*o1&'*$,#0&*1,*'"$&1,{)*
b'&#1"*:&'0"*1"--"-*#,!,-*&:&'"3>,-*:,--2%*("(Z'%&*-26$%"#0"*:&'&*',1&'.*&3=(*1%--,)*
Antes de iniciar, atente-os para o ponto de concentração que é manter-se natural quanto
g*&89,*1"*$,("'*"*$,#!"'-&'.*-"(*1"#2#$%&'*&*:'"-"#8&*1&*$M("'&.*0'&7"#1,*"P"(:3,-*1"*
$"#&-*1"*0"3"#,!"3&-*42"*"3"-*JI*$,#>"$"()*h3"'0"*0&(5=(*,-*"-021&#0"-;1%'"0,'"-*:&'&*
6$&'"(*&0"#0,-*42&#0,*g-*-2&-*/2#8@"-*0'&5&3>&#1,*#&*&'0%$23&89,*1,-*:3&#,-*"*%#0"#8@"-*
1"*$M("'&)*jI*,*-"2*/,$,*1"*,5-"'!&89,.*:',/"--,'.*1"!"'I*-"*&0"'*"(*:"'$"5"'*,*0'&5&3>,.*
interesse e desenvolvimento dos grupos. Portanto, não perca tempo discutindo ou comentando sobre qualidade estética agora. Ainda não é o momento e procure ser muito
cuidadoso na elaboração de um discurso crítico, acerca dessa avaliação, quando tiver que
/&7C;3,)*G*#&02'&3*42"*42&#0,*(&%-*,*D'2:,*"*&-*:"--,&-*42"*1"3"*/&7"(*:&'0".*-"*&:3%$&'"(*
#&*"P"$289,*1,*"P"'$K$%,.*("3>,'*-"'I*,*'"-230&1,)*h,*6#&3.*'":',127&*&-*%(&D"#-*:&'&*&*
turma e faça uma rápida avaliação da aula.
?0&4(;'(5'"&(.%5'"&:"."#'3(#'0"&:."$-+"+%'(:',".%3-"#'".&-)3-"-56'
O que podemos fazer para desenvolver mais nossa naturalidade frente à câmera?
7(#('"'3%0"'8(-')$#"+"6
Quais planos foram realizados?
h#0"-*1"*"#$"''&'.*&#0"$%:"*42"*"--"*"P"'$K$%,*0"(*&*6#&3%1&1"*1"*:'":&'I;3,-*:&'&*,*:'ZP%(,*
passo: o estudo sobre a Telenovela. Assim sendo, entregue a eles o anexo Anexo I aula 15 - Tele-

novela Brasileira26
Para casa
Pergunte a uma pessoa de sua família:
A* e2&3*0"3"#,!"3&*"3"*W&X*(&%-*-"*3"(5'&*1"*0"'*&--%-0%1,*,2*&*42"*(&%-*0"#>&*D,-0&1,)
A* F*42"*(&%-*D,-0,2)
A* F*#,("*1"*&3D2(*&'0%-0&)

AULA 15 – EM JOGO: Vossa Exma. TELENOVELA!!!

rd*;*<--"*0"P0,*#,-*0'I-*&*>%-0Z'%&*1&-*0"3"#,!"3&-*#,*i'&-%3*#2(&*:"'-:"$0%!&*3%#"&'*:&'0%#1,*1"*S_aS*42&#1,*/,%*&,*&'*&*:'%("%'&*#,!"3&*
brasileira, até meados de 2000
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Foco
N,#0"P02&3%7&'*&*c"3"#,!"3&*#,*i'&-%3)*Q&0"'%&%-*#"$"--I'%,-[*cB**]B]*,2*$,(:20&1,'*
$,(*1&0&*->,t*"*$&%P&*&(:3%6$&1&.*$Z:%&-*1"*0"P0,-)

Inicie essa a aula exaltando a importância do veículo de comunicação que é a televisão
e os respectivos programas, dentre eles a Telenovela, como fonte de informação e entre0"#%("#0,.*/&7"#1,*$,(*%--,*2(&*'"0,(&1&*1,*0"P0,*3%1,*"(*$&-&)*N,#!%1";,-*&*&--%-0%'*,*
vídeo Anexo I aula 15*o50 anos de Telenovela no Brasil” traçando paralelos com as questões da
existência dessa linguagem e sua importância no contexto do desenvolvimento histórico
da democracia, liberdade e comunicação na sociedade brasileira. De acordo com o texto, o que
impulsionou o surgimento das telenovelas em nosso país? O que mais chamou sua atenção no vídeo? Pelos
depoimentos das pessoas no início do vídeo, podemos perceber o quanto a telenovela penetra no imaginário
,(,:$".@'<55-#'5%0+(;'9:%'.%$"AB%5'%=-5&%#'%0&.%'"'5(3-%+"+%'%'"')3A4('+%'&%$%0(C%$"56
Estas são algumas questões, dentre muitas, que podem transitar no curso de um diI3,D,* &$"'$&* 1&* $,#0"P02&3%7&89,* 1&* c"3"#,!"3&* :,'* 2(&* :"'-:"$0%!&* $'K0%$,;'"H"P%!&)*
G*$,(*5&-"*#"--"*1%-$2'-,.*$&',*&(%D,*:',/"--,'.*"*1":,%-*1"*0"'(,-*$,#0"P02&3%7&1,*&*
c"3"#,!"3&.*42"*0,(&'"(,-.*&*:&'0%'*1"*&D,'&.*12&-*1%'"8@"-*1%-0%#0&-*42"*"#0'"$'27&(*
e se interdependem uma da outra o tempo todo. Trata-se das abordagens de compreen-9,*$'K0%$&*"*:',1289,)*h*:'%("%'&.*1&#1,*$,#0%#2%1&1"*g*'"H"P9,*-2-$%0&1&*:"3&*l30%(&*
questão acima, consiste em perceber como os discursos de representação cênica propostos
:"3,-*:',120,'"-*1"*0"3"#,!"3&*:,1"(*-"'*$,(:'""#1%1,-*"*%#H2"#$%&(*%1"#0%1&1"-*$2302'&%-)*h*-"D2#1&*$,#-%-0"*"(*!"'%6$&'*"*"P:"'%("#0&'*#&*:'I0%$&*$,(,*"--"-*1%-$2'-,-*-"*
$,#$'"0%7&(*"(*&'0"/&0,-*$C#%$,-)*
Começaremos agora por essa última. Para tanto, distribua a eles o texto Anexo II aula
15 - Sistema de Produção da Telenovela,*"*:"8&*42"*3"%&(.*'"H%0&(*"*&#,0"(*&-*1l!%1&-*:&'&*
próxima aula.
Diário de Bordo
S)*c"(&*1%-$20%1,*"*:,#0,*$"#0'&3*1&*1%-$2--9,)
r)*F*42"*&:'"#1%*#&*&23&*1"*>,J"E
T)*e2&%-*&-*$2'%,-%1&1"-*42"*-2'D%'&(E

AULA 16 – O SISTEMA DE PRODUÇÃO DA TELENOVELA
Foco
Discutir o texto da aula passada e encaminhar a próximas atividades. Como se dá a orga#%7&89,*1&-*&8@"-*#&*"3&5,'&89,*1"*2(&*0"3"#,!"3&.*1"-1"*-2&*$'%&89,*&0=*,*(,("#0,*"(*
que o capítulo vai ao ar?
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Em grupo
Adaptar os roteiros da Fotonovela e Radionovela, para o universo do Audiovisual Telenovela.
Apresentação dia... aula 20

Como podemos perceber o sistema de produção da telenovela envolve todos os aspectos relativos aos veículos de representação de novelas vistos anteriormente: o roteiro, a
%(&D"(*"*,*I21%,)*h--%(.*:',$2'"*'"H"0%'*,*0"P0,*$,(*"3"-*1"-0&$&#1,*&-*:'%#$%:&%-*"0&:&-*
1,* :',$"--,L* &-* /2#8@"-* 1,-* :',6--%,#&%-* "#!,3!%1,-L* "42%:&("#0,-* "* "-0'202'&* 0=$#%$&L*
"* 6#&3("#0"* &* %(:,'0M#$%&* 1&* 3ZD%$&* 1&* #&02'&3%1&1"* #&* !"',--%(%3>&#8&* 1,* oF#1"E{*
W3,$&89,.* &(5%"#0".* $"#I'%,X* 1,* oF* 42"E{* W&89,.* 1%I3,D,X* "* 1,* oe2"(E{* W:"'-,#&D"(.*
$&'&$0"'%7&89,X.*,2*-"J&.*-"*,*',0"%',*1%7.*:,'*"P"(:3,.*42"*&*-%02&89,*,$,''"*"(*2(&*'2&.*
então a locação é uma locação externa, e tem que ser feita na rua devido à característica
1"*327*"*&(5%"#0".*-,(*"*-%02&89,)*+,'*,20',*3&1,.*-"*1%--"'*42"*=*#2(*42&'0,)*"#09,*&*
3,$&89,*=*%#0"'#&.*"0$).*/&0,'"-*1"6#%0%!,-*42"*-":&'&(*&*3%#D2&D"(*&21%,!%-2&3*1&*0"&0'&3)*
N,(*5&-"*"(*0,1&*"--&*'"H"P9,.*1%D&*&*"3"-*42"*3>"-*1&'I*1,%-*#,!,-*1"-&6,-[*,*:'%("%ro se refere ao processo de retomar o roteiro trabalhado nas aulas anteriores e executá-lo,
agora pela perspectiva do audiovisual, considerando as indicações acima. Diga-lhes que
0"'9,*12&-*-"(&#&-*:&'&*:3&#"J&'.*63(&'*"*"1%0&'27*&-*$"#&-*$,(*&*6#&3%1&1"*1"*'"&3%7&'"(*
&,*6(*1"--"*:'&7,*2(&*&:'"-"#0&89,*:&'&*&*"-$,3&*W1"6#&*,*$&3"#1I'%,X)*F*:3&#"J&("#0,*
1"!"*-"'*:'"!%-0,*:&'&*42"*>&J&*,'D&#%7&89,*1,*:',/"--,'*#,*2-,*1,*"42%:&("#0,*W$M("'&.*
60&-.*]B]-X)*+,'0&#0,.*"-0"*1"!"*-"'*"#0'"D2"*,*(&%-*5'"!"*:,--K!"3*:&'&*"!%0&'*02(230,-*
W(&'42"*2(&*1&0&X)*?,*:',$"--,*1"*63(&D"(.*:,1"'I*-"'*20%3%7&1&*0&#0,*$M("'&*63(&1,'&.*42&#0,*$M("'&-*/,0,D'I6$&-.*%#$32-%!"*&:&'"3>,*$"323&'*W"-0".*"(*l30%(,*$&-,.*:,'*
causa da baixíssima resolução de imagem), não importando para o momento a qualidade,
(&-*,*"P"'$K$%,.*,*"#!,3!%("#0,*"*,*%#0"'"--"*#&*&:'"#1%7&D"()*F*0'&5&3>,*1"!"'*-"'*'"&3%7&1,*$,(*,-*("-(,-*D'2:,-*1"*&#0"-.*"-0&5"3"$"#1,*2(*$',#,D'&(&*&$,'1&1,*"#0'"*
-"2-*("(5',-.*"#!,3!"#1,*>,'I'%,*"*1"-3,$&("#0,*-"(*42"*>&J&*$>,42"*$,(*&-*&23&-*"(*
-&3&)*R"*,*0"(:,*/,'*$2'0,.*:',/"--,'.*"-0"#1&)*n&7*:&'0"*1&*-2&*"-:"$%6$%1&1"*3,$&3)*N,#021,.*12&-*-"(&#&-*=*2(*0"(:,*5,(*:&'&*42"*,*D'2:,*:"-42%-".*'"H%0&*"*-"*&:',/2#1"*#&*
"3&5,'&89,*1,*:',J"0,.*:',$2'&#1,*'"&3%7&'*2(*0'&5&3>,*$,(*"-("',*"*$2%1&1,)*
Para próxima aula
Entrevistar uma pessoa do sexo feminino na escola.

F*-"D2#1,*1"-&6,*$,#-%-0"*#&*'"&3%7&89,*1"*2(&*"#0'"!%-0&*$,(*2(&*:"--,&*1,*-"P,*
feminino na escolarp com base no seguinte questionário:
rq*;*?9,*-"*"-42"8&*1"*$,#-%1"'&'*,*0"(:,*:&'&*'"$,3>"'*&-*$"#&-*"1%0&1&-*:"3,*D'2:,-*$,(*!%-0&-*&*:',127%'*&*"1%89,*6#&3*1"*0,1,*,*
(&0"'%&3)**e2&#0,*&*%--,.*-,3%$%0"*&*2(*1,-*"-021&#0"-*42"*,*/&8&)*R"'I*(&%-*0'&#42%3,*:&'&*!,$C*"*(&%-*-%D#%6$&0%!,*:&'&*"3")*
rp* ;* B,$C* :,1"* 1%!%1%;3,-* 1"* (,1,* 42"* 2(* ,2* (&%-* D'2:,-* "#0'"!%-0"* 2(&* :"--,&* 1,* &1(%#%-0'&0%!,.* ,20',* "#0'"!%-0"* &3D2=(* 1,*
pedagógico e outro entreviste estudantes. Assim, pode-se obter um melhor apanhado de opiniões. Como o trabalho será em grupo, as
responsabilidades devem ser divididas por todos.
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Já acompanhou, mesmo que em parte, uma ou mais telenovela? Qual ou quais?
Qual delas ou o quê nelas mais chamou a sua atenção?Por quê?
D'9:%'%$"'",.%5%0&(:'9:%'8%E'3(#'9:%'C(3F'5%'-+%0&-)3"55%'3(#'%$"6
G:"$',%.5(0"H%#'C(3F'#"-5'H(5&";'H(5&(:;'-+%0&-)3"'(:'5%'-+%0&-)3(:6'>(.'9:F6
7(#('%55"'-+%0&-)3"A4('-0I:%03-(:'0(5'5%:5'*JK-&(5'3(&-+-"0(5;'&"-5'3(#('('+%'5%'C%5&-.;'#"9:-".'%'
produzir cabelo?
Em sua opinião, como as mulheres são representadas nas telenovelas?
F*0'&5&3>,*1"!"*-"'*'"&3%7&1,*$,(*,-*("-(,-*D'2:,-*"*"1%0&1,*:&'&*&*:'ZP%(&*&23&)*
+&'&*"!%0&'*0'&#-0,'#,-*"*("3>,'*42&3%1&1"*#,*0'&5&3>,.*1%!"'-%642"*&*"-/"'&*1"*&02&89,*
1&*:"--,&*42"*1"!"'I*-"'*"#0'"!%-0&1&)*h1(%#%-0'&0%!,*W1%'"0,'%&.*-"$'"0&'%&.*3%(:"7&.*$,7%nha) pedagógico (professores, coordenadores) e estudantes. Encerre a aula.
Diário de Bordo
S;e2&%-*42"-0%,#&("#0,-*-2'D%'&(*&:Z-*&*3"%02'&*1,*0"P0,E
r;e2&%-*,-*1"-&6,-*"(*0'&5&3>&'*$,(*2(*-%-0"(&*1"*:',1289,*$,(,*,*1&*#,!"3&E

AULA 17 – A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA NA SOCIEDADE
Foco
]%-$20%'*,*0"(&*oh*%#H2C#$%&*1&*c"3"#,!"3&*#&*!%1&*1&-*:"--,&-{*-,5*&*Z0%$&*1,*0'&5&3>,*1"*
entrevista e leitura de texto em sala. Recursos necessários: TV + DVD ou computador com
1&0&*->,t*"*$&%P&*&(:3%6$&1&.*$Z:%&-*1"*0"P0,-)

F'D&#%7"*&*-&3&*$,(*,-*'"$2'-,-*#"$"--I'%,-*".*"(*-"D2%1&.*1%&3,D2"*$,(*&*02'(&[*Então, como foi realizar a entrevista? Onde pesquisaram? Como as pessoas se comportavam quando estavam
5%0+(')$#"+"56'<H-."#'+%'#"0%-."'0"&:."$'(:'L&."C"."#M'+-"0&%'+"'3N#%."6'7(#('%$"5'5%',(5-3-(0"#'
perante os valores discutidos nas telenovelas?
Distribua o texto Anexo I da aula 1729, $'%"*2(&*1%#M(%$&*1"*3"%02'&*"*&,*6(*1&*("-(&.*
solicite e veicule um a um os trabalhos dos grupos.
E agora, pensemos no texto lido e no trabalho desenvolvido por vocês. Quais conclusões provisórias
podemos ter em relação ao tema da aula?

AULA 18 - QUEM É ESSA MULHER QUE CANTA SEMPRE ESSE
ESTRIBILHO?30
r_*;*<--"*&'0%D,*3"!&#0&.*:',!,$&*"*1%-$20"*2(&*0"(I0%$&*(2%0,*$,(2(*#,*$,0%1%&#,*1&-*-,$%"1&1"-*&$"'$&*1&-*0"3"#,!"3&-[*&*(&#"%'&*
$,(,*"3&-*%#H2"#$%&(*&-*:"--,&-*&*&D%'"(*1"*2(*(,1,*(2%0,*-20%3)
T`*;*h--%(*$,("8&*&*(l-%$&*Angélica,*$,(:,-0&*:,'*N>%$,*i2&'42"*"*Q%30%#>,*"(*S_qq.*2(*&#,*1":,%-*1&*(,'0"*1&*"-0%3%-0&*y}y})*
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Foco
f"H"0%'*&-*0'&#-%8@"-*1,*:&:"3*1&*(23>"'*#&*-,$%"1&1"*$,#0"(:,'M#"&*$,(,*/,'(&*1"*$,(:'""#1"'*$'%0%$&("#0"*&*0"3"#,!"3&)*Q&0"'%&%-*#"$"--I'%,-[*cB.*]B].*,2*]&0&*R>,t*$,(*
$,(:20&1,'*"*$&%P&*&(:3%6$&1&)
Fig. 6 e 7 – Xica da Silva

1972 no cinema com Zezé Mota

c"3"#,!"3&* 5'&-%3"%'&* :',127%1&* :"3&* "P0%#0&*
f"1"*Q&#$>"0")*n'&#$%-$&*1&*R%3!&*1"*F3%!"%ra, foi uma escrava que, na segunda metade
do século XVIII encantou o contratador de
1%&(&#0"-* j,9,* n"'#&#1"-* 1"* F3%!"%'&.* '":'"-"#0&#0"*1,*f"%*1"*+,'02D&3*#&-*Q%#&-*b"'&%-*
$,3,#%&%-.*$,(*42"(*0"!"*ST*63>,-*"*!%!"2*2(&*
vida de luxos e regalias.

1996 com Taís Araujo

Antes de entrar no tema de discussão dessa aula, procure saber com andam as produ8@"-*1&-*$"#&-)*f"3"(5'"*,*:'&7,*3%(%0"*:&'&*&*&:'"-"#0&89,*1,-*0'&5&3>,-)*
h*0"(I0%$&*1"--&*&23&.*:',/"--,'W&X.*D%'&*"(*0,'#,*1,*/"#V("#,*$>&(&1,*0'&#-/,'(&ções do papel feminino na sociedade. Procuramos duas obras televisivas, características de
12&-*=:,$&-*:'ZP%(&-.*:,'=(.*5"(*1%/"'"#0"-.*:&'&*$,#0"P02&3%7&'*&-*1%-$2--@"-*-,5'"*,*
tema e assim reforçar a necessidade de se incluir na sala de aula visões mais críticas acer$&*1&-*%#H2C#$%&-*1&-*(K1%&-*#,*:',$"--,*"12$&$%,#&3*1,-*-2J"%0,-)**R9,*"3&-*&*Q%#%--='%"*
Q&32*Q23>"'*WS_p`X*"*R"#>,'&*1,*]"-0%#,*Wr``UX)*
ANGEL. Esta música é uma homenagem a esta mulher, que se tornou um símbolo na moda e na política brasileira. Foi a primeira
"-0%3%-0&*&*"P:,'0&'*-2&-*$'%&8@"-*:&'&*D'&#1"-*3,J&-*%#0"'#&$%,#&%-)*h*(%#"%'&.*(9"*1,*(%3%0&#0"*R02&'0*h#D"3.*5&'5&'&("#0"*0,'02'&1,*
"*(,'0,*:"3&*1%0&12'&*(%3%0&'.*$,#0%#2&*-"#1,*'"/"'C#$%&*#,*(2#1,*/&->%,#*"*0"!"*-2&*!%1&*$,#0&1&*#,*$%#"(&.*#2(*63("*1%'%D%1,*:,'*
R='D%,*f"7"#1")
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Não existe sociedade sem mulheres, do mesmo modo como não o seria sem homens.
O--,*=*/&0,k*+,'=(.*:,'42"*1"0"'(%#&1,-*&--2#0,-*%#0'K#-"$,-*g*%#0%(%1&1"*'"3&0%!&*&*"--"-*
dois universos, discutidos fervorosamente nos pátios e corredores das escolas, acabam por
-%3"#$%&';-"*#&-*-&3&-*1"*&23&*\*&'"#&*:',:K$%&*:&'&*,*"(5&0"*1"--&-*42"-0@"-.*,#1"*J&(&%-*
deveriam passar despercebidas.
D'9:%'8"E'3(#'9:%'#4%5'%')$*"5'#"0&%0*"#O5%'5-$%03-"+"5'+-"0&%'+"5'+-C%.5"5'8(.#"5'+%'C-($F03-"'9:%'
se cometem contra elas? O que faz com que um número cada vez maior relacionamentos íntimos e conjugais
e se incorpore ao estado de liquidez e fragilidade do mundo contemporâneo? Como anda o mundo do trabalho? Que abismo ocorre dentro do núcleo, da sociedade brasileira, chamado “família” e que consequências
isso gerou, está gerando ou ainda pode gerar? O que mudou da década de 70 para cá? O que mudou do
século XX para o século XXI em relação ao papel feminino?*F*63("*".*:,-0"'%,'("#0".*&*#,!"3&*
%$&* 1&* R%3!&* W6D)* `d* "* `qX.* #,-* (,-0'&* &* 0'&J"0Z'%&* 1&* (23>"'* $,(,* ,5J"0,* 1"* :'&7"'*
sexual inserida num contexto de preconceito racial explícito. Essas são algumas, dentre
várias questões, que soam e se repetem como estrofes, como um estribilho de uma canção
feminina que não para de tocar.
Fig. 08 – Malu Mulher 1980
O#0"':'"0&1&*:"3&*&0'%7*f"D%#&*]2&'0")*Q%#%--='%"*:',127%1&* :"3&* f"1"* b3,5,* 42"* 1%-$20%&* 0&52-.* $,(:,'tamentos sociais, direitos, deveres e temas polêmicos
como aborto, machismo e virgindade, em plena época
1"*$"#-2'&*"*]%0&12'&*Q%3%0&'*#,*i'&-%3)

Fig. 09 – Senhora do Destino - 2004

c"3"#,!"3&* 5'&-%3"%'&* :',127%1&* "* "P%5%1&* :"3&* f"1"* b3,5,[*
'"$,'1"*1"*&21%C#$%&)*Q&'%&*1,*N&'(,.*2(&*#,'1"-0%#&*-,/'"1,'&.* &5&#1,#&1&* :"3,* (&'%1,* j,-%!&31,.* :&'0"* $,(* -"2-*
$%#$,*63>,-*1"*i"3=(*1"*R9,*n'&#$%-$,.*#,*-"'09,*1"*+"'#&(52$,.*'2(,*&,*f%,*1"*j&#"%',)*<3&*-"*"#$,#0'&*1"-"-:"'&1&.*
:,'*#9,*!"'*&3%*2(*/202',*("3>,'*&*1&'*&,-*63>,-.*:,%-*!%!"*"(*
"P0'"(&*:,5'"7&)

Você pode iniciar a aula perguntando: Quantas vezes vocês conversam com os pais de vocês em
casa? O que acham dos pais trabalharem o dia todo fora de casa? Alguém aqui conhece alguém que passa
por problemas de violência doméstica? D'9:%'"3*"#'+('%5,(5('&."-.'"'%5,(5"'%'C-3%'C%.5"6'G:%#'"9:-'P')$*('
de pais separados? O que pensam do divórcio? Veicule o vídeo Anexo I – Aula 18 - abertura da minissérie Malu Mulher questionando-os: O que essa mulher está fazendo? Quem é ela? Onde ela está?
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Como ela parece estar se sentindo? Ela usa um computador ou o quê?31 Sintetize a trama e contextualize a época em que ela foi ao ar. Em seguida, veicule o vídeo Anexo II – Aula 18 – Senhora
do Destino32!"!#$%&"'(!'%!)"*)%!)%'%!&%+',-.+'%/%*!(!$"0"1.$!*%2$"!(*!1$(+*3%$)(45"*!
%&%$$.'(*! (%! 6%+7%! '%*! (+%*! 8,"! *"#($()! (*! ',(*! %2$(*9! :"**(61"! (! "6"*! 8,"! "+8,(+1%!
Malu Mulher!6,1(!#"6%!$"&%+;"&.)"+1%!'%*!'.$".1%*!3,+'()"+1(.*!'"!6.2"$'('"!)"'.(+1"!(!
sociedade machista e paternalista da época, mendigando “um lugar ao sol” como mulher
'"*8,.1('(9!<)!="+;%$(!'%!>"*1.+%!(*!&%.*(*!),'()?!(!@7,$(!)(*&,6.+(!A!$"#$"*"+1('(!
&%)%!)($.%+"1"?!&%+*%6('%$?!(#$%B".1('%$?!"*1%$B%?!$"#$%',1%$?!*"',1%$!"!%2C"1%!'"!#$(-"$!
feminino. Em senhora do Destino, a mulher assume o papel de centro articulador das
ideias e do poder socialmente consolidado. Faz-se importante notar que o próprio título
'(!+%B"6(!CD!$")"1"!(!,)(!*,#"$(4E%!'(!&%+'.4E%!3").+.+(!.'"(6.-('(!")!@+*!'%*!(+%*!
FG9! H! .'".(! .+1$I+*"&(! +"**"! 1"$)%! J="+;%$(! '%! >"*1.+%K! #$"**,#5"! ,)(! $,#1,$(! &%)!
1%'%!"!8,(68,"$!*.*1")(!)%$(6?!*"C(!"6"!8,(6!3%$?!'"*26%8,"(+'%!%!*,C".1%!(!(**,).$!*,(!
&%+'.4E%!'"!6.2"$'('"!#6"+(!"!(*!$A'"(*!8,"!
&%+',-")!*,(!#$L#$.(!B.'(?!+E%!.)#%$1(+'%!
#($(! 1(+1%?! *%2$"! 8,")! "! &%+1$(! 8,")! *"!
'"B"!)($&;($!#($(!(6&(+4($!"**"!J'"*1.+%K9!
Nessa novela M. do Carmo possui uma re#$"*"+1(4E%!(61.B(M!A!;%+"*1(?!1$(2(6;('%$(!"!
&%+*"7,.,! *,(! (,1%/*,@&.N+&.(! "&%+O).&(9!
Contudo, isso nos faz questionar se essa pers#"&1.B(!+E%!.+*#.$($.(!%!1"6"*#"&1('%$!(!B"$!(!
B.'(!&%)%!,)!JC%7%!'"!B(6"!1,'%K?!!(!(&".tando passivamente a ideia duvidosa de que
tomar as rédeas do “destino” é dar as cartas
+%!C%7%!'%!#%'"$!&(#.1(6!"!8,"!(!6.2"$1(4E%!
da mulher encontra-se nos domínios da he7")%+.(!@+(+&".$(9!P%.+&.'N+&.(!%,!+E%?!(!
novela ocorre num momento tenso de arti&,6(45"*!#%6I1.&%/"&%+O).&(*!")!+%**%!#(I*9!
>.(6%7,"!"!$"0.1(Q
Novela propicia abertura para a discussão de temas como a
sexualidade feminina.

AULA 19 – AVALIAÇÃO ESCRITA
Foco
:"(6.-($!,)(!(B(6.(4E%!"*&$.1(!&%)!2(*"!+(!1($"3(!'"!%2*"$B(4E%!3".1(!")!&(*(9!

RS!/!T%!1$"&;%!'"!(2"$1,$(!'(!).+.**A$."?!'"!3%$)(!.+A'.1(?!(!1"6"B.*E%!)%*1$(!(!(1$.-!:"7.+(!>,($1"!$"#$"*"+1(+'%!U(6,?!,)(!),6;"$!
'"!)".(!.'('"!+,)(!&%+'.4E%!+(1,$(6!"!&%1.'.(+(!8,"!($$,)(!%!&(2"6%!"!*"!)(8,.(!'"!3$"+1"!#($(!(!&V)"$(!&%)%!8,"!#$%&,$(+'%!
,)(!(,1%/"*1.)(9!H#$"*"+1(/*"!6,1('%$(?!#%$A)!3$D7.6!"!.+*"7,$(!#"6(!*.)#6"*!(4E%!'"!$%"$!,+;(*!"+8,(+1%!%6;(!#($(!&"$1%!B(-.%9!
U%*1$(!(!),6;"$!1$(2(6;('%$(!'(1.6%7$(3(+'%!")!,)(!)D8,.+(9!H!*"+*(4E%!8,"!*"!1")!A!(!'"!8,"!(!*"8,N+&.(!'"!.)(7"+*?!2,*&(!
&%+%1($!%!*"+1.'%!'"!,)(!),6;"$!.+'"#"+'"+1"!"!'"!8,"!(!*%&."'('"!A!%!*",!"*#"6;%9!W)(!),6;"$!8,"!1")!8,"!'.B.'.$/*"!")!1$N*M!
1$(2(6;%?!()(+1"!"!)E"9!X"*1%*!"!(45"*!).6.)"1$.&()"+1"!"*1,'('%*!&%)!(!.+1"+4E%!'"!&%+*1$,.$!'.*&,$*%*9!!!
RY!/!="+;%$(!'%!>"*1.+%!A!,)(!+%B"6(!8,"!3"-!),.1%!*,&"**%?!#$.+&.#(6)"+1"!#"6(!(1,(4E%!'"!:"+(1(!=%$$(;!&%)%!(!Z.6E!T(-($A!")!
&%+3$%+1%!&%)!(!;"$%I+(!#$%1(7%+.*1(!U($.(!'%!P($)%!$"#$"*"+1('(!#%$!=,-(+(!Z.".$(9![!2")!.+1"$"**(+1"!%2*"$B($!8,"!%!#$L#$.%!
1I1,6%!'(!T%B"6(!CD!$")"1"!(!,)(!*,#"$(4E%!'(!*.1,(4E%!*%&.(6!$"#$"*"+1('(!")!U(6,!U,6;"$9!T%!1$"&;%!")!8,"*1E%?!\%*.B(6'%!B(.!
#$%&,$($!'%!P($)%!#($(!&%2$($!*",*!J'.$".1%*K9!<*1(!6;"!"]#,6*(!'"!&(*(?!"6"!#(**(!)(6!"!A!()#($('%!#"6%*!@6;%*9
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Nessa aula faremos uma avaliação escrita como forma de sondar a compreensão dos
estudantes acerca do que foi tratado e da importância de saber inferir observação crítica
ao que eles vêem nas telenovelas. Essa avaliação consiste em uma redação simples a partir
do tema: 7(#('"'&%$%0(C%$"'9:%'%:'"55-5&-',(+%.-"'-0I:%03-".'0('#%:',.(Q%&('+%'C-+"? (no mínimo 20
linhas).
O que avaliar na redação e nos diários?
Redação:
Pertinência da argumentação relativa o tema proposto para análise.
F'D&#%7&89,*1,*'&$%,$K#%,)
Diários:
+&'0%$%:&89,*"*'"H"P9,*"-$'%0&)
Assiduidade de comentários e depoimentos.

R,3%$%0"*42"*"-$'"!&(*-,5'"*&*l30%(&*&0%!%1&1"*'"&3%7&1&*"(*$&-&.*$,#-%1"'&#1,*&*&23&*
&#0"'%,'*-,5'"*&*42"-09,*1&*(23>"')*<#42&#0,*/&7"(*&*:',!&.*:&--"*!%-&#1,*,-*1%I'%,-*1"*
bordo. Antes de dispensá-los, passe a atividade de casa: solicite que cada estudante elabore uma auto-avaliação sobre todo o processo. Explique o sentido de se auto-avaliar e o
quanto esse processo é importante para desenvolvimento deles e para quem avalia.
Diário de bordo auto-avaliativo
S)*N,(,*/,%*,*:',$"--,*1"*(,#0&D"(*:&'&*63(&D"(E
2.Que mudanças aconteceram no decorrer do desenvolvimento desta sequência?
T)*F*42"*"2*#9,*-&5%&*-,5'"*0"3"#,!"3&*"*42"*&D,'&*"2*-"%E
4.Que nota eu me dou por ter participado do processo? Como foi a minha participação?

AULA 20 – APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO FINAL DO TRABALHO
Foco
h:'"-"#0&'*,*0'&5&3>,*1&-*"42%:"-*:&'&*&*$,(2#%1&1"*"-$,3&')*f"$2'-,-*#"$"--I'%,-[*:',J"0,'*1"*1&0&*->,t.*0"39,*1"*:',J"89,.*]B]*,2*$,(:20&1,'*$,(*$&%P&*&(:3%6$&1&)*

n%#&3("#0"*$>"D&(,-*&,*0='(%#,*1"*#,--&*-"42C#$%&)*F'D&#%7"*021,*#,*:I0%,*0,(&#1,*$2%1&1,*:&'&*$,3,$&'*&*0"3&*1"*:',J"89,*"(*2(*32D&'*,#1"*%#$%1&*:,2$&*32(%#,-%1&1".*
:&'&*42"*#9,*&0'&:&3>"*&*:',J"89,)*O#%$%"*&*&0%!%1&1".*"P:3%$&#1,*:&'&*&*$,(2#%1&1"*&*
6#&3%1&1"*1&*-"42C#$%&.*,-*:',$"--,-*20%3%7&1,-.*,*:&:"3*1,-*"-021&#0"-*"*1&-*"42%:"-*:&'0%$%:&#0"-*"0$)*<P:3%42"*42"*,*,5J"0%!,*6#&3*1,*0'&5&3>,*#9,*=*&:'"-"#0&'*2(&*0"3"#,!"3&*
como eles conhecem na televisão, mas processos de experimentação com a linguagem
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do audiovisual, tendo como foco a noção de representação cênica para câmera. Fale da
importância de se aprender a assistir telenovelas e compreender que toda telenovela é produto das ideias da cabeça de algumas pessoas e que, portanto, o conteúdo que veiculam
não pode ser tomado como verdadeiros e absolutos.
B"%$23"*,-*!K1",-*".*&,*6#&3.*$,#!"'-"*$,(*"3"-*-,5'"*,*42"*67"'&(.*'"--&30&#1,*&*%(:,'0M#$%&*1"*-&5"'(,-*$,(:'""#1"'*$'%0%$&("#0"*2(&*c"3"#,!"3&.*,2*-"J&.*&*%(:,'0M#cia de sermos bons telespectadores, observadores, participativos, conscientes e críticos na
hora de falar com os outros sobre aquilo que vimos. Estimule-os a analisar o que perceberam em seus próprios trabalhos apresentados. Como perceberam as visões de mundo dos colegas?
A cena possibilitou perceber os discursos sobre a questão da sociedade?
f"$,3>&*,-*1%I'%,-*1"*5,'1,*"*&-*&20,;&!&3%&8@"-*:&'&*1&'*!%-0,)*n%#&3%7&1&*&*&!&3%&89,.*6$&*g*$&'D,*1"*-"2*%#0"'"--"*"*1%-:,#%5%3%1&1"*:3&#"J&'*,20'&*-"42C#$%&*,2*("-(,*
&:',/2#1&'*"--&*42"*&$&5&(,-*1"*'"&3%7&')*G*5"(*:,--K!"3*$,#0%#2&'*0'&5&3>&#1,*,20'&-*
:"'-:"$0%!&-* &%#1&* 42"* -"J&* $,(* ,* ("-(,* 0"(&)* +&'&* 0&#0,.* :"-42%-".* &:',/2#1";-"* "*
prepare-se antes de iniciá-las.
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OBRAS VINDAS DE SÍTIOS ELETRÔNICOS (SITES)
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f%,*1"*j&#"%',*r``T)*]%-:,#K!"3*"([
>00:[mm:,'0&3)$'%")$,::")2/'J)5'm:,'0&3m1&0&m1,$2("#0-m-0,'"1],$2("#0-mqi_TqpqNh<;<_UN;
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Q}fh|hQO*Q&'%&#"*&'2(%)*Telenovela, gêneros televisivos e realidade social. Disponível em: >00:[mmttt)%#0"'$,(),'D)5'm:&:"'-m#&$%,#&%-mr``pm'"-2(,-mfT;SrST;S):1/ *
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BhYOQ)* Q&2'K$%,* "* NFRch.* R,'&%&)* Planos em televisão: enquadramentos* \*
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QhRRhfh?O.* R&#1',)* Elementos fundamentais em uma história. Disponível
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SITES PARA PESQUISA
%-0Z'%&*1&*0"3"#,!"3&*5'&-%3"%'&*\ ttt)0"3"1'&(&02'D%&)$,()5'mhistoria.
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?,!"3&*Q&32*Q23>"'*\*>00:[mmttt)0"3"1'&(&02'D%&)$,()5'm(&325)>0(
f,0"%',*1"*c"3"!%-9,*\*>00:[mmttt)',0"%',1"$%#"(&)$,()5'm',0"%',-m0"3"!%-&,)>0(
n,0,#,!"3&-*\*>00:[mmttt):,'0&3"#0'"0"P0,-)$,()5'm$,32#&-m'"$,#0&#1,;"-0,'%&-;1,;1,(%#%,;:253%$,m
'&'%1&1";%#1%,-;!"'1&1"%',-;$,(,;&0,'"-;1";/,0,#,!"3&.rTd.TrdT)>0(3

n,0,#,!"3&-*\*>00:[mm',5-,#0"''&)53,D-:,0)$,(mr``_mSrm/,0,#,!"3&-;,2;/,0,',(&#7%)>0(3
n,0,#,!"3&-*\*>00:[mm',5-,#0"''&)53,D-:,0)$,(mr``_mSrm'"!%-0&;$&:'%$>,;/,0,#,!"3&-;")>0(3
IMAGENS UTILIZADAS

n%D)*`S*\*B%,3&*R:,3%#)*]%-:,#K!"3*"([**ttt)&:"P0>"&0'"$,(:&#)$,(m!%,3&u-:,3%#)>0(3
n%D)*`r*\*i2-0,*1"*h'%-0Z0"3"-*:"'0"#$"#0"*&,*(2-"2*1,*Y,2!'"*"(*+&'%-*\*n'&#8&)*O(&gem disponível em ttt)-%3!%,5,#%3>&)$,()5'm63,m&'%-0,0"3"-)>0(3
n%D)*`T*\*|&'3&*h'&2J,*"*|I0%&*R,27&)*h'42%!,*:"--,&3*
n%D)*`U*\*<-0l1%,*1&*fI1%,*_d._*1%-:,#K!"3*"([
>00:[mm-2$"--,/()7%:)#"0m%(&D"-m("-&$%1&1")J:"D

n%D)*`a*\*B%33"#*n32--"'*1%-:,#K!"3*"([* >00:[mm,3%!',1"&'"%&)t,'1:'"--)$,(mr``_m`dmrSm,;1%-0,:%$,m

n%D)*`d*"*`q*\*y"7=*Q,0&*"*c&%-*h'&2J,*"(*%$&*1&*R%3!&.*'"-:"$0%!&("#0"*$%#"(&*"*?,vela. Disponíveis em >00:[mm&21%"#$%&1&-2&0!5'&-%3)53,D-:,0)$,(mr``_m`Um&02&3;#"t-;'"3"(5'&#1,-novela-xica-da.html e >00:[mm7"7"(,00&&-$&#0'%7"-)53,D-:,0)$,(m-"&'$>m3&5"3mN%#"(&
n%D)*`p*\*f"D%#&*]2&'0"*"(*Q&32*Q23>"'*-"'%&1,*42"*/,%*&,*&'*#&*cB*b3,5,*"(*S_q_*"*
S_p`)*]%-:,#K!"3*"(*>00:[mmttt)2:%'&)$,()5'm#,0%$%&-):>:E%1vSaSTw$%1vS
n%D)*`_*\*?,!"3&*R"#>,'&*1,*1"-0%#,*r``a)*]%-:,#K!"3*"([
>00:[mmttt),:3&#"0&0!)$,()5'm&'42%!,-m?,0%$%&m%(&D"(R%0"m_5r/U_&pr5$1/$q"1`rU15$"q1T/1a&p)J:D

n%D)*S`*\*?,!"3&*R"#>,'&*1,*1"-0%#,*r``a)*]%-:,#K!"3*"([
>00:[mmD,#3%#")2,3)$,()5'm-%0"m&'42%!,-m%(&D"#-mD#"t-mr``pSrr_Sd`_Td;-"#>,'&u1"-0%#,ur_Sr)J:D

VÍDEOS DE APOIO

a`*&#,-*1"*#,!"3&*#,*i'&-%3*O*\*]%-:,#K!"3*"([
>00:[mmttt),2025")$,(mt&0$>E!vjU`S-t17B?}w?fvS*h$"--&1,*"([*rTm`amr`S`

a`*&#,-*1"*#,!"3&*#,*i'&-%3*OO*\*]%-:,#K!"3*"([
>00:[mmttt),2025")$,(mt&0$>E!v7u5dS:c/n- h$"--&1,*"([*rTm`amr`S`
h5"'02'&*1,*-"'%&1,*Q&32*Q23>"'*\*Disponível

em:

>00:[mmttt),2025")$,(mt&0$>E!vnNbqQ;/Ynz*h$"--&1,*"(*r`m`amr`S`
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ANEXOS (VER NOTA)

33

ANEXO I AULA 01 – AQUECIMENTO
S)*<-:'"D2%8&'*$,(,*-"*0%!"--"*&$,'1&#1,.*52-$&#1,*,*5,$"J,L

r)*h3,#D&'*&*'"D%9,*1&*,(,:3&0&*:',J"0&#1,*,-*,(5',-*:&'&*/'"#0")

T)*h3,#D&'*&*'"D%9,*1,*"-0"'#,.*:',J"0&#1,*,-*,(5',-*:&'&*0'I-)

TT*;**+&'&*/&$%3%0&'*,*0'&5&3>,.*0,1,-*,-*&#"P,-*"#$,#0'&(;-"*#,*N]*1"*,'%"#0&89,*:&'&*,*+',/"--,')*N&-,*#9,*:,--2&.*$,#0&0"*,*N"#0',*
1"*<-021,*"*+"-42%-&*N%'&#1&*1&*h'0"*:"3,*"#1"'"8,*"3"0'V#%$,**$%'&#1&)0"&0',&>,,)$,()5'*,2*:"3,*/,#"[*W`PPdrXTrdS_r``)*<#$&minharemos à sua unidade escolar.
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U)*Q,!%("#0&'*&-*&'0%$23&8@"-*1,-*,(5',-.*D%'&#1,*:&'&*0'I-*"*:&'&*/'"#0")*

a)*R"(%H"P%,#&'*,-*J,"3>,-.*/&7"#1,*(,!%("#0,-*$%'$23&'"-*$,(*,-*42&1'%-)
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d)*f,0&$%,#&'*&-*&'0%$23&8@"-*1,-*J,"3>,-)

7. Alongar o músculo da coxa, puxando o pé para trás até encostar nas nádegas.

p)*f,0&$%,#&'*&-*&'0%$23&8@"-*1,*0,'#,7"3,)

_)*Q,!%("#0&'*0,1,*,*$,':,*$,(,*2(*$&$>,'',*(,3>&1,*0%'&#1,*&*ID2&*1,*:"3,)*
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S`)*c'&5&3>&'*'"-:%'&89,*&51,(%#&3.*%#-:%'&#1,*"*"P:%'&#1,)

Imagens: Arquivo dos Autores
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