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7. Projeto integrador 

A pesquisa proposta no projeto interdisciplinar visa estimular uma ação autônoma dos 

estudantes diante do saber. Os temas sugeridos propõem pensar sobre diversos assuntos e fazer 

levantamentos com base em fontes confiáveis, para, ao final, produzir uma síntese em uma linguagem 

artística. É possível trabalhá-los com a colaboração de professores de outras disciplinas. 

Alguns projetos sugerem uma busca pessoal ou no cotidiano, outros apontam para o uso da 

linguagem artística e científica. Todos podem ser modificados, por você ou pelos grupos, em seus 

objetivos ou linguagens. 

O teatro e as muitas versões da realidade 

Tema O teatro-jornal e a leitura crítica de notícias 

Problema central 
enfrentado 

Como o teatro pode nos ajudar a perceber criticamente as informações de uma notícia de jornal 
ou revista? 

Produto final Cenas sobre uma notícia 

Justificativa 

O projeto O teatro e as muitas versões da realidade propõe a utilização de mecanismos da 

linguagem teatral para realizar uma leitura crítica de notícias retiradas de jornais ou revistas e 

evidenciar modos de tratamento das informações nesses textos. Com o desenvolvimento de 

encenações teatrais, os alunos poderão refletir sobre os fatos aos quais a notícia remete e os modos 

de exposição das informações nela contidas, percebendo seus significados semânticos e simbólicos. 

Essa é uma maneira de treinar o olhar crítico para a realidade social, bem como trabalhar a 

transformação do mundo a nossa volta. 

Além de associar o exercício de leitura crítica com o processo de criação de cenas, os alunos, 

por meio deste projeto, têm a oportunidade de refletir sobre as informações veiculadas por meios de 

comunicação de massa. Eles deverão, com isso, perceber que um mesmo fato pode ser observado de 

muitas perspectivas diferentes. Além disso, a organização das explorações sobre uma mesma notícia 

deverá gerar uma encenação coletiva, que, ao ser apresentada para diferentes turmas, possibilitará a 

discussão sobre a responsabilidade de ocupação de espaços públicos pelos grandes meios de 

comunicação.  
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Competências gerais desenvolvidas 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital para entender e explicar a realidade; continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas), 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

6. Interagir com colegas e possíveis interlocutores por meio de linguagens, em situações subjetivas e 
objetivas, inclusive aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e 
estatutos de interlocutores, colocando-se como protagonista no processo de 
produção/compreensão, para compartilhar os valores fundamentais de interesse social e os 
direitos e deveres dos cidadãos, com respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

7. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo 
princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Objetivos  

• Explorar as informações encontradas em uma notícia de jornal por meio de procedimetnos 
cênicos do teatro-jornal, conforme elaborado por Augusto Boal. 

• Refletir sobre como a cena pode evidenciar e criticar as informações contidas em uma 
notícia. 

• Apresentar as várias versões de uma notícia para outras turmas. 

Disciplina Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte Teatro Processos de criação (EF69AR27) Pesquisar e criar formas de 
dramaturgias e espaços cênicos para o 
acontecimento teatral, em diálogo com o 
teatro contemporâneo.  

Arte Artes integradas Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas 
às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, 
estética e ética. 
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Disciplina 
Práticas de 

linguagem / Campo 
jornalístico/midiático 

ObjetosObjetos de 
aprendizagem 

HabilidadesHabilidades 

Língua 
Portuguesa 

Análise 
linguística/semiótica 

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos 
Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias 
e práticas da cultura digital 

(EF07LP01) Distinguir diferentes propostas 
editoriais – sensacionalismo, jornalismo 
investigativo etc. –, de forma a identificar os 
recursos utilizados para impactar/chocar o 
leitor que podem comprometer uma análise 
crítica da notícia e do fato noticiado. 

Língua 
Portuguesa 

Leitura Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos 
Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias 
e práticas da cultura digital 

(EF07LP02) Comparar notícias e reportagens 
sobre um mesmo fato divulgadas em 
diferentes mídias, analisando as 
especificidades das mídias, os processos de 
(re)elaboração dos textos e a convergência 
das mídias em notícias ou reportagens 
multissemióticas. 

Duração 

A duração prevista para o projeto é de um mês. Na primeira semana, os alunos deverão 

pesquisar uma notícia e pensar em como traduzi-la cenicamente. Nas duas semanas seguintes, 

poderão ensaiar cenas e elaborar uma peça teatral da turma reunindo todas as cenas produzidas. Na 

última semana, apresentarão para outras turmas o resultado do trabalho. 

Material necessário 

Serão necessários fontes de pesquisa de notícias e os materiais cênicos essenciais para a 

concretização das propostas dos alunos. 

Desenvolvimento 

Introdução ao projeto 

Comece propondo uma conversa sobre como os alunos entendem ou imaginam que uma 

notícia seja criada. É importante que todos falem e escutem o que os colegas têm a dizer sobre o tema. 

Você pode propor algumas perguntas para orientar a discussão, entre elas: “Como as notícias são 

escritas?”; “Os jornalistas são sempre aqueles que o fatopresenciaram o ocorrido?”; “Uma notícia diz 

sempre a verdade sobre o que aconteceu?”; “O quanto de ficção e de realidade há em uma notícia?”. 

Depois dessa conversa, traga uma foto de uma notícia da semana ou aponte um fato ocorrido na 

escola naquela semana e converse com os alunos sobre como cada um deles escreveria uma notícia sobre 

a situação proposta. Atente para os detalhes: Como eles caracterizam os fatos e as pessoas envolvidas? 

Com isso, eles poderão perceber a grande diversidade de modos de apresentar um mesmo fato. 

Apresente então a proposta do teatro-jornal. Questione: “Como podemos explorar um mesmo 

fato de diversas perspectivas e realizar uma leitura crítica sobre as notícias veiculadas na mídia?”. 
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Você também poderá conversar sobre Augusto Boal e o Teatro do Oprimido para 

contextualizar os procedimentos que serão utilizados. 

Escolhendo a notícia e elaborando suas várias versões 

Divida a classe em grupos grandes e ajude-os na escolha de uma notícia para ser explorada pelos 

grupos. Caso seja possível, os alunos devem encontrar diferentes notícias de variados meios de comunicação,  

sobre um mesmo fato: isso poderá ser útil em alguns procedimentos. Fique atento para as fontes pesquisadas, 

reforce junto aos estudantes que é fundamental verificar o nome do jornal, site, plataforma, verificar a que 

órgão estão ligados; orgãos governamentais, universidades, redes de jornalismo, etc. 

Em seguida, apresente os procedimentos que poderão ser utilizados para identificar as 

diferentes versões da notícia. Os alunos devem escolher três ou quatro procedimentos para realizarem 

por meio da notícia selecionada por seu grupo: 

1) Leitura simples – uma leitura simples, destacando os pontos considerados mais importantes 
na notícia. 

2) Leitura cruzada – a partir de duas fontes da mesma notícia, os alunos ensaiam a leitura de 
ambas de forma que surjam novos olhares. 

3) Leitura complementar – acrescentam-se dados/fatos que foram omitidos na notícia, para 
direcionar o pensamento do espectador. 

4) Leitura com ritmo – a notícia é cantada ou falada como um rap, escolhendo-se um ritmo 
musical que colabore na pespectiva crítica do que se está falando. 

5) Leitura com ação paralela – os alunos criam cenas mudas que devem acontecer paralelamente 
à leitura da notícia. 

6) Leitura com improvisação – realização de improvisos sem falas, apenas com ações, durante a 
leitura da notícia (que pode ser feita mais de uma vez). 

7) Leitura com encenação histórica – apresentação da notícia e encenação paralela de cenas que 
retratem um fato histórico idêntico ao noticiado, acontecido em outro tempo e espaço. 

8) Leitura com reforço – utilização de canto, dança, vídeo, imagens, desenhos, cartazes e outros 
artifícios que reforcem algumas ideias e perspectivas presentes no texto. 

Lembre aos alunos que os procedimentos a serem utilizados devem ser planejados cenicamente 
para a apresentação. Mantenha sempre consciente a perspectiva de que tudo em cena deve ser 
organizado para ser compreendido por uma plateia que não conhece as notícias: elas devem ser lidas 
com calma e clareza para que o público possa entender os procedimentos realizados. 
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Organização e apresentação uma encenação crítica da turma 

Finalizadas as cenas, defina com os grupos em que ordem as notícias e os procedimentos serão 

apresentados para os espectadores. Em seguida, todos os grupos devem planejar como o teatro-jornal 

da turma será apresentado. Ele terá uma música de abertura? Haverá um âncora para apresentar todas 

as notíciais e suas versões? Ele terá vinhetas ou momentos para comerciais? Criem um roteiro coletivo 

para saber como começar e terminar o teatro-jornal. Lembre sempre aos alunos que todos devem 

trabalhar coletivamente e que o teatro só acaba depois de finalizado todo o roteiro, não depois de 

uma cena. É preciso atenção e colaboração de todos, principalmente durante a apresentação do 

teatro-jornal para os espectadores. 

Finalizado o roteiro, apresente para outras turmas da escola o Teatro-teatro-jornal realizado 

pela turma. É interesssante fazer mais de uma apresentação: escolha diferentes turmas da escola e 

faça sessões em horários variados, caso seja possível. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Durante os ensaios dos procedimentos apresentados, verifique se os alunos partem realmente 

de uma perspectiva crítica para apresentar a notícia selecionada. Ajude-os a compreender como as 

propostas e os procedimentos servem para mostrar suaperspectiva sobre as informações 

apresentadas, e não apenas para ilustrar aquilo que já é relatado na notícia. É preciso partir de alguma 

desconfiança das informações apresentadas.  

Depois das apresentações, converse com a turma de espectadores do teatro-jornal e pergunte 

o que eles acharam da apresentação e o que entenderam das notícias. Por meio das impressões da 

plateia, desenvolva um bate-papo entre as turmas, no qual a que apresentou conta o que pretendia 

evidenciar com seus procedimentos e a turma que assistiu conta o que apreendeu do que foi 

apresentado. É importante mediar a conversa, lembrando sempre a turma que realizou o teatro-jornal 

que os espectadores não participaram do processo e, portanto, a discussão deve ter por base apenas 

o que foi apresentado. 

Para saber mais –aprofundamento para o professor 

BOAL, A. Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. São Paulo: Cosac Naify, 

2013. O livro apresenta aspectos importantes do pensamento de Augusto Boal e os 

fundamentos teóricos e técnicos desenvolvidos pelo teatrólogo durante muitos anos 

para perceber e pensar as opressões impostas em nosso dia a dia e, desse modo, 

elaborar de maneira mais profunda nosso entendimento sobre a realidade. 

SPOLIN, V. Jogos teatrais na sala de aula: o livro do professor. São Paulo: Perspectiva, 

2007. O livro apresenta uma metodologia e propostas de jogos para a exploração de 

cena, personagens e ações, o que pode ser muito útil na construção de diferentes 

perspectivas sobre as situações apresentadas nas notícias. 
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VIDOR, H. B. A construção da narrativa cênica em sala de aula com base no jogo teatral 

– diferentes possibilidades. Revista ouvirOUver. Uberlândia: Universidade Federal de 

Uberlândia, v. 6, n. 1, 2010. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/8224>. Acesso em: 17 

out. 2018. O artigo apresenta algumas propostas de construção da narrativa cênica no 

contexto da sala de aula, por meio da utilização de jogos teatrais. Além de conceituar 

a noção de narrativa relacionada à cena, a autora apresenta o pensamento de 

referências importantes na área de estudos da arte-educação relacionada à narrativa 

da cena e suas diferentes abordagens sobre o tema. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/issue/view/504
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/8224

