
 

 

TEATRO – AULA  01 

 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo Habilidades 

Elementos da Linguagem: 
● Elementos constitutivos da linguagem teatral 

presentes em diferentes manifestações 
culturais mundiais. 

Contextos e Práticas: 

● O fenômeno teatral 
 

(GO-EF08AR25-B) Conhecer, explorar, valorizar e 
refletir sobre elementos constitutivos da linguagem 
teatral presentes em diferentes manifestações culturais 
mundiais, com foco nas Américas. 

(GO-EF09AR25-A) Compreender e argumentar sobre 
o fenômeno teatral a partir de diferentes dimensões: 
estética, social, antropológica, ética, econômica, 
política e histórica, realizando sínteses e registros. 

Categoria: Juvenil – 8° e 9° anos do Ensino Fundamental 

Tempo previsto: 1h/a 

Recursos Materiais: Textos impressos, computador ou celular com acesso à internet, aparelho de som 
para reprodução de músicas e câmera ou celular para gravação de vídeos (se a aula não estiver 
ocorrendo de forma presencial). 
Avaliação: Analisar a participação de cada estudante observando o interesse ao longo do processo de 
trabalho. Verificar sua capacidade de reflexão, criatividade e expressão. E se conseguiram a 
apropriação do conhecimento sobre a pesquisa dos autores e autoras goianas escolhidas, se 
colaboraram nas discussões, trouxeram proposições construtivas e pertinentes mostrando 
entendimento sobre o tema trabalhado. 

Escritores goianos e expressão corporal 

O estado de Goiás possui uma diversidade de autores e autoras dos mais diferentes estilos e 
épocas. Tendo alguns recebido grande destaque nacional e até internacional, como Hugo de Carvalho 
Ramos e Cora Coralina. Até se fixar, no século XX, a Literatura de Goiás passa por uma evolução 
graças a contribuição de vários escritores, como: Antônio Lopes da Cruz (sob o pseudônimo de 
Bartolomeu Antônio Cordovil) (1740-1810), o primeiro poeta goiano; Antônio Felix de Bulhões 



 
 

 

Jardim (1845- 1887); Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira (1883-1923); Hugo de Carvalho Ramos 
(1895- 1921), conhecido por sua obra Tropas e Boiadas; entre outros. Porém, mesmo com todo esse 
processo evolutivo, a Literatura Goiana se atrasa no que diz respeito aos movimentos literários, se 
comparada ao restante do país. 

O próprio Modernismo chegou tarde ao estado, enquanto já chegava a sua terceira fase nos 
grandes eixos do país, aqui estava atingindo ainda a sua primeira, fato causado principalmente pela 
baixa divulgação e incentivo dos trabalhos no estado nesse período, além da dificuldade de 
comunicação. Mas, para a propagação desse movimento no Estado, destacamos quatro dos 
responsáveis que aderiram ao movimento, sendo que os dois primeiros, Bernardo Élis (que na opinião 
andes nomes, entre eles Monteiro Lobato, foi um dos maiores nomes da literatura regionalista nacional) 
e José Godoy Garcia, inspiravam na estética de Manuel Bandeira e Mário de Andrade; e os dois 
últimos, José Décio Filho e Domingos Felix de Souza, nas de Carlos Drummond de Andrade e Augusto 
Frederico Schmidt. 

O ESCRITOR: BERNARDO ÉLIS 

Hoje aqui, vamos 
destacar o escritor Bernardo 
Élis. Nascido em Corumbá de 
Goiás no ano de 1915, onde 
faleceu em 1997, foi um 
contista e romancista goiano, 
que captava a vida rural do 
interior dos cerrados, onde 
morava, com uso intenso da 
linguagem regional. Bernardo 
Élis foi também advogado e 
professor, sendo ainda o único 
goiano a entrar para a Academia 
Brasileira de Letras. Sua obra 

mais importante é o romance "O Tronco", publicado em 1956. O texto foi adaptado para o cinema em 
1999 pelo diretor João Batista de Andrade. 
Ao longo da sua vida recebeu os prêmios: 

● José Lins do Rego e Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, pelo livro de contos "Veranico de Janeiro”.  
● Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras, pelo livro "Caminhos e Descaminhos".  
● Prêmio Sesquicentenário da Independência pelo estudo "Marechal Xavier Curado, Criador do Exército 

Nacional".  
● Prêmio da Fundação Cultural de Brasília, pelo conjunto de obras, e a medalha do Instituto de Artes e 

Cultura de Brasília. 
 
 

      
   



 
 

 

Atividades:  
Atividade 1: Leia abaixo o conto “A MULHER QUE COMEU O AMANTE” de Bernardo Élis: 

● Acessar conto completo:  
https://docs.google.com/document/d/1E9bXXW7P-d6NgxflaJN4wvFt9jax3Rt0LfsljCF6Wlc/edit?usp=sharing 

Acesso em 03 de fev. 2022. 

OBS: Se possível, amplie a proposta, apresentando autoras, autores e as tradições da sua cidade. 
Neste plano de atividades a(o) professor(a) tem total liberdade para trabalhar com qualquer autor ou 
autora de sua comunidade ou até mesmo outro autor ou autora de nosso estado. Lembre-se apenas de 
realizar um estudo sobre a vida e obra deste autor(a) e/ou peça para que os educandos possam fazer 
esta pesquisa. Ao final desta investigação escolha um conto deste autor(a) para realização das 
atividades seguintes. É indispensável que os estudantes tenham o conto escolhido impresso. 

Pensando na diversidade de autores e autoras dos mais diferentes estilos e épocas de nosso estado de 
Goiás, as atividades a seguir incluem vivências, experiências e transformações a fim de que o(a)s 
educando(a)s possam conhecer o sistema metodológico dos jogos teatrais.  

● Criar um jogo teatral é, antes de tudo, responder a algumas perguntas básicas, inerentes a toda 
criação dramática: o que acontece, onde, com quem? A partir desse foco estabelecemos os 
jogos de acordo com as suas ações mais importantes. Assim, participando de todos os 
momentos do jogo, desde a sua criação à representação, as pessoas envolvidas nele estarão 
trabalhando em conjunto na construção de um objetivo comum. Desta maneira todos os 
participantes poderão encontrar o prazer coletivo e a satisfação interna que a atividade do jogo 
teatral proporciona, além de estar permanentemente discutindo e aprendendo sobre a realidade 
e a vida. 

 

Atividade 2: Pensando agora nos três elementos do jogo teatral:  

● Personagem o “QUEM”; 

● Espaço onde acontece a história o “ONDE”  

● Principais ações dos personagens no texto “O QUÊ”.  

Resumindo: A personagem (QUEM) realiza uma ação (O QUÊ), ou um conjunto de ações psicológicas 

e físicas, em um determinado lugar (ONDE). Defina no conto quem são os personagens, onde se passa 

a história e de modo geral coloque as principais ações que ocorrem no conto. 

 

_________________________________________________________________________________

https://docs.google.com/document/d/1E9bXXW7P-d6NgxflaJN4wvFt9jax3Rt0LfsljCF6Wlc/edit?usp=sharing


 
 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Na representação do jogo teatral, o ator deve agir de acordo com a função do personagem, ocupando 
o seu espaço dentro do jogo, jogando de fato no presente e não representando tipos que trabalham 
com formas acabadas. O ator deve jogar e não buscar um efeito sobre a platéia, já que esse efeito 
deve sair do próprio jogo e não de um virtuosismo do ator. O importante é o jogo em conjunto e não 
a busca de algum tipo de destaque individual. Se o ator busca ocupar o espaço do personagem e agir 
de acordo com a sua função dentro do jogo, ele poderá ser verdadeiro e convincente, sem precisar se 
utilizar de truques convencionais do teatro. 

Atividade 3:  

Escolha um dos personagens no conto e explore ações físicas para os seguintes momentos: 

1 – Acordando  2 – Andando  3 – Sentando no chão  4 – Conversando  

Explore ao máximo a movimentação desse personagem, se desloque pelo espaço e experimente 
diferentes formas de se fazer cada uma delas. 
 
 

Aos professores:  

Presenciais: Organize um espaço amplo e arejado para a realização das atividades para que assim os 

estudantes possam se movimentar com tranquilidade, coloque uma música e peça para se espalharem 

pelo espaço, faça um breve aquecimento. A partir daí oriente para irem criando a movimentação para 

cada momento de forma individual e assim terem tempo de explorarem cada uma delas, coloque 

também uma música para auxiliar esse momento e oriente que não existe certo nem errado, apenas a 

criação individual deles. Ao final peça para que apresentem a movimentação para a turma, e converse 

com a turma como foi esse processo de criação e movimentação e o quais sensações tiveram.  

 

 

 

Sugestão musical: Grupo Vida Seca Afrobeatcoin - Ao Vivo. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=0oxV9gp6ndU>. Acesso em 10 de fev. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=0oxV9gp6ndU


 
 

 

On-line: Se as aulas estiverem acontecendo de forma remota, oriente que os alunos filmem a 

movimentação que desenvolverem e também façam um relato das sensações que tiveram e enviem 

para você, 

Referências e materiais complementares:  

Documentário - Bernardo Élis - Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=BrNzM8p0dq0> Acesso em: 04 de fev. 2022. 

Bernardo Elis fala sobre suas obras literárias - Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=HCerABFDdMQ&t=3s>  Acesso em: 04 de fev. 2022. 

Bernardo Élis – Biografia. Disponível em: <https://www.academia.org.br/academicos/bernardo-
elis/biografia> Acesso em: 04 de fev. 2022. 

Diário do estado de Goiás. Disponível em: <https://diariodoestadogo.com.br/10-escritores-goianos-
97610/>. Acesso em: 03 de fev. 2022. 

QUALHATO, Adriana Magalhães. PAGANINI, Vera Lúcia Alves Mendes. A importância da 
literatura goiana na formação do licenciado em letras. Disponível em: 
<https://www.anais.ueg.br/index.php/isemdocuniv_inhumas/article/view/6/5#:~:text=Enfim%2C%2
0o%20que%20se%20pode,principalmente%20a%20do%20pr%C3%B3prio%20Estado.>. Acesso 
em: 07 de fev. 2022. 

KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos teatrais. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

SPOLIN, Viola. Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin; tradução de Ingrid Dormien Koudela. 
São Paulo: Perspectiva, 2012. 
 ____________. Jogos Teatrais na sala de aula: um manual para o professor. Tradução de Ingrid 
Dormien Koudela e Eduardo José de Almeida Amos. São Paulo: Perspectiva, 2012.  
____________. Improvisação para o teatro. Tradução de Ingrid Dormien Koudela e Eduardo José 
de Almeida Amos. São Paulo: Perspectiva, 2010.
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