
 

 

ATIVIDADE ARTE - TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020. 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Processos de Criação: Criação e socialização de cenas e 
esquetes teatrais. Problematização de questões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas, 
políticas, de gênero. 

Habilidades: (GO-EF07AR27-A) Criar cenas e esquetes teatrais, partindo de processos criativos 
individuais e coletivos, utilizando figurinos, maquiagens, adereços e objetos diversos, 
problematizando questões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas, políticas, de gênero bem 
como socializar as criações por meio de processos interativos e dramatizações, exercitando a 
capacidade autoral. 

 

Teatro do Oprimido 

 Teatro do Oprimido (TO) é uma metodologia de trabalho político, social e artístico, baseado na 

ideia que todo mundo é teatro, todos os seres humanos são atores, mesmo que não façam teatro. 

O ser humano carrega em si o ator e o público porque age e observa, e também o escritor, o 

figurinista e o diretor da própria peça, ou seja, da própria vida, pois escolhe como agir, o que vestir 

em cada ocasião e como se comportar. A ideia central é que o público ensaie a sua própria 

resolução de problemas e formas de agir sem deixar que os personagens resolvam, ou seja, sem 

passar essa função a outro, desta forma o público se conscientiza de sua autonomia diante dos 

problemas e fatos da vida a serem resolvidos por eles mesmos. Através da prática de jogos, 

exercícios e técnicas teatrais, procura-se estimular a discussão e a problematização de questões do 

cotidiano, fornecendo uma maior reflexão das relações de poder, através da experimentação de 

histórias entre opressores e oprimidos. Os jogos propostos são diálogos sensoriais que exigem 

criatividade e ajudam a desenvolver em pessoas de qualquer idade o sentido de humanidade 

criando possibilidades de observarem a si próprios. Saiba mais sobre Teatro do Oprimido em:   

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=208 

 

1- Quais as ideias principais do texto acima: Teatro do Oprimido? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=208


 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2- Vamos praticar! Realize os jogos abaixo com seus familiares. 

a) Fila de cegos: Duas filas, face a face. Os atores (estudantes e familiares) de uma das filas 

devem fechar os olhos e, com as mãos examinar o rosto e as mãos dos atores a sua 

frente, na outra fila. Estes em seguida se dispersarão na sala, e os cegos (os que estão 

com os olhos fechados) deverão encontrar a pessoa que estava à sua frente, tocando 

face e mãos. 

b) Contar sua própria história: um ator (no caso, estudante) conta uma história que 

realmente aconteceu. Escreve num papel, e um dos seus familiares lê a história, 

enquanto o estudante encena. 

c) Escreva quais foram suas sensações, e o que você estudante se sentiu realizando esses 

jogos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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