
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Gestualidade e construções corporais e 
vocais. Criação de estéticas e poéticas. 

Habilidades: (GO-EF09AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 
maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, problematizando preconceitos, 
estereótipos, clichês e arquétipos, criando diferentes estéticas e poéticas para a encenação. 

           

Criação de estéticas e poéticas para a encenação. 

 
Disponível em: < https://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1822443-bufao-e-blasfemo-dario-fo-foi-muito-alem-da-dramaturgia.shtml>. Acesso 

em: 19 ago. 2020. 
 

O dramaturgo italiano, vencedor do Prêmio Nobel, fala à Folha sobre Brecht, US$ 1 milhão, e suas 
origens operárias 

Dario Fo escapa pela linha de um trem 

                                                                                                                                                                            ALESSANDRO GRECO 

                                                                                                                                                                                    especial para a Folha 

 

         Há muitos anos um prêmio Nobel de Literatura não causava tanta polêmica como este de 

1997. Concedido ao dramaturgo italiano Dario Fo, 71 anos, conhecido no Brasil pela peça "A Morte 

Acidental de Um Anarquista" - que fez grande sucesso nos palcos brasileiros-, o prêmio dividiu 

críticos em todo o mundo. Alguns defenderam o dramaturgo ferrenhamente, outros o execraram. 

Seus detratores argumentam que a obra de Dario Fo, composta basicamente de comédias, não está 

à altura de outras obras já agraciadas com o Nobel.  Houve quem dissesse que ele não tem 

profundidade. Seus defensores respondem que somente os que não entendem a complexidade da 
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obra de Dario Fo não enxergam sua profundidade. Dramaturgo, ator, diretor, roteirista e também 

cenógrafo e pintor - duas de suas facetas menos conhecidas-, Dario Fo sempre causou polêmica por 

onde passou. Suas peças de forte componente político já foram encenadas em mais de 52 países ao 

longo dos últimos 45 anos. Em seu celular, de Milão, Dario Fo concedeu uma rápida entrevista 

à Folha, terminada abruptamente. Leia abaixo. 

Folha - Agora que o sr. recebeu o dinheiro do prêmio Nobel (aproximadamente US$ 1 milhão), o 
que pretende fazer com ele? 
Dario Fo - Uma das coisas que vamos fazer é doar parte do dinheiro para instituições que cuidam de 
crianças carentes e de deficientes físicos em todo o mundo. 
Folha - Há 40 anos suas peças são representadas em todo o mundo e nos últimos 25 anos dizem 
que o sr. está na lista dos indicados para o Nobel. 
Fo - É verdade. 
Folha - Então, por que só agora o sr. foi premiado? 
Fo - A única coisa que posso dizer é que sei que a Academia estudava há muitos anos as minhas 
obras e todo ano eu ficava entre os indicados. Em pelo menos cinco anos fiquei entre os três 
finalistas do prêmio. Finalmente, esse ano resolveram dá-lo a mim. 
Folha - Em uma entrevista dada poucas horas depois de ganhar o Nobel, o sr. disse que esse 
prêmio era também de Franca Rame, sua mulher, que tinha de dividi-lo com ela. Por quê? 
Fo - Porque ela sempre escreve junto comigo, porque cuida da publicação das peças e é também 
quem transcreve as variações (improvisações) que inserimos nos textos durante os espetáculos. 
Folha - O sr. quando jovem estudou arquitetura. 
Fo - Sim, estudei na Politécnica de Milão, mas pouco antes de me formar aquilo me cansou. Não é 
que me cansou, na verdade me senti enojado. 
Naquela época eu já trabalhava para um arquiteto e descobri toda a sujeira que me cercava, 
roubos, desonestidade, falta de ética. Então, eu percebi que não era capaz de fazer esse tipo de 
coisa, de trapacear as pessoas. 
Folha - De arquiteto a autor, ator e diretor de teatro. Como foi essa transformação? 
Fo - Bem, minha primeira abordagem como artista foi como pintor e arquiteto; depois, pouco a 
pouco, comecei a escrever. O resto veio tudo mais ou menos ao mesmo tempo. 
Até hoje, se vou escrever uma peça penso nela primeiro como arquiteto: perspectiva, vista superior 
e vista lateral; e depois que a cena está montada, crio os diálogos. 
Folha - E o sr. teve algum autor que o inspirou a escrever, que pudesse ser considerado um 
mestre? 
Fo - Muitos. Entre os italianos, Ruzzante e Goldoni foram importantes para mim. 
Entre os poetas, pode parecer uma banalidade dizer isso, mas Dante Alighieri foi fundamental. Dos 
grandes escritores internacionais, Strindberg, os expressionistas alemães, Brecht, Maiakovski e 
Sartre, embora este último por razões filosóficas. 
Folha - Mas o sr. disse que Brecht, apesar de fazer uma crítica à burguesia, ao Estado e à Igreja, 
era um escritor burguês. 
Fo - Nunca disse isso. O que eu disse foi que a técnica usada por Brecht é muitas vezes distante da 
linguagem usada pelo povo. 
Ele não usa os dialetos das cidades para escrever, ao contrário da minha técnica que usa 
constantemente os dialetos. 
Eu venho de uma família proletária e estudei várias dialetos, do Norte e do Sul da Itália, pois temos 



 

 

a sorte de ter em nossa língua diferentes dialetos que enriquecem o texto quando você sabe usá-
los. 
Folha - No dia seguinte a sua premiação com o Nobel, seu filho Jacopo afirmou que "Deus existe e 
é comunista". O sr. adaptou a frase dizendo que "Deus existe e é um 'giullare'". O que é um 
'giullare'? 
Fo - Um giullare é um ator autônomo que tem a possibilidade de realizar (interrompe sua fala e 
começa a falar sozinho)... 
Espera um pouco, onde está o bilhete, não esse não é o bilhete (volta a falar com a Folha). 
Desculpa vou ter de te deixar, tenho que procurar meu bilhete, mas te digo em uma palavra o que é 
um giullare. É um autor, ator autônomo, que vem de uma classe inferior e que recita, nas ruas, suas 
histórias, criticando à Igreja e as classes superiores. 
Folha - Somente mais um pergunta... 
Fo - Desculpe mas vou ter de desligar, o bilheteiro está aqui na minha frente. 
Estou no trem. "Ciao, caro, ciao". 

Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq261218.htm>. Acesso em: 19 ago. 2020. 

 

ATIVIDADE: 
1. Pesquise e cite 3 (três) peças escritas por Dario Fo. Não esqueça de citar sua fonte.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. O que é um Prêmio Nobel? Por que Dario Fo não merecia ganhar o Nobel de 1997?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Para Dario Fo a definição de Giullare: É um autor, ator autônomo, que vem de uma classe inferior 

e que recita, nas ruas, suas histórias, criticando à Igreja e as classes superiores. A partir dessa 

afirmação, cite artistas deste tipo no contexto brasileiro.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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4 – Segundo a matéria de jornal acima, descreva quais são as influências de Dario Fo: 

A - Na Literatura  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B - No Teatro  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Material complementar:  

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Vq2qD44MC7c >. Acesso em: 19 ago. 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Fxc9gUxnzJg&t=1432s >. Acesso em: 19 ago. 

2020. 
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