
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

Sarau #diganãoaoracismo 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Projeto 1 - Cidadania 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática orienta um processo de criação teatral que tematize a questão do 

racismo e que esteja associado à organização de um sarau em local público próximo à escola. A ideia, 

portanto, é desenvolver de forma coletiva cenas breves, para que sejam apresentadas como parte de 

um sarau desenvolvido e organizado pela própria turma. A proposta desta sequência didática é 

articular a prática criativa do teatro com um evento que pode ocorrer em um espaço público, 

conectando, assim, estética e cidadania. 

Objetivos de aprendizagem 

• Refletir sobre formas de atuação social do teatro. 

• Desenvolver processos de criação coletiva. 

• Evidenciar pontos de contato entre arte e sociedade. 

• Experienciar a tarefa de organizar um breve evento cultural integrador. 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Teatro Contextos e práticas (EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, 
contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a 
aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

Processos de criação (EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos 
com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, 
imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com 
figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 
considerando a relação com o espectador. 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Sarau e cultura como forma de afirmação social  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção na 

lousa e o debate entre alunos e o professor 

Recursos e/ou material necessário: projetor de vídeo 
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Atividade 1 – O sarau hoje em dia (20 minutos) 

Pergunte aos alunos se eles sabem o que é um sarau e quem já participou de algum. Deixe que 

eles contem experiências que tiveram ou que conhecem sobre sarau. 

Comente que, no século XIX, os saraus eram comuns no Brasil como um momento de desfrute 

cultural de elites aristocráticas. Fale do processo atual nascido nas periferias de grandes cidades como São 

Paulo e Rio de Janeiro, em que há uma profusão de saraus populares como forma de democratização da 

arte e de afirmação cultural e identitária de mulheres, negros e populações socialmente excluídas. Assinale 

características específicas desses saraus atuais, como a forma democrática de participação, a chance de 

trocas com a comunidade ou com o espaço onde ocorrem, etc.  

Apresente alguns exemplos e materiais. Escolha vídeos e informações sobre alguns dos vários 

saraus que se estabeleceram nos últimos anos, como o Sarau do Binho, o Sarau da Cooperifa e o ZAP! 

Slam de poesia. Explique que esses saraus são manifestações culturais populares que nasceram e 

ganharam força na região da capital paulista nas últimas décadas e que começam a se espraiar por 

outras cidades e regiões brasileiras, como o Sarau Poetas Compulsivos, criado no Morro dos Agudos, 

no Rio de Janeiro, em 2013; e o Sarau das Artes, criado pelo grupo João Teimoso e que acontece em 

Recife desde 2009 – há bastante informação sobre esses eventos na internet e nos sites recomendados 

na seção Material de apoio e referência. 

Proponha à turma a ideia de organizar um sarau teatral, cuja atração central serão algumas 

breves cenas criadas por ela em torno de um tema específico: o racismo. Sugira que seja um sarau que 

possa ocorrer tanto no espaço interno da escola como fora dela, em um espaço público nas 

imediações. 

Atividade 2 – Cenas de teatro para o sarau (25 minutos) 

Divida a turma em grupos de cinco a seis integrantes. Oriente os alunos de cada grupo a 

trabalhar juntos na criação de uma breve intervenção teatral que deverá ser apresentada em um sarau 

teatral organizado pela turma. Informe que as cenas deverão ter como tema o racismo. Para isso, antes 

de iniciarem a criação da cena, discuta com eles o tema. Peça a todos os integrantes de cada grupo 

que falem um pouco sobre como entendem a questão do ponto de vista social e pessoal e contem se 

já sofreram ou presenciaram uma situação de racismo. Percorra os grupos e faça considerações no 

meio das discussões, buscando apontar a relevância do tema e a gravidade da permanência da 

discriminação racial no Brasil atual. Oriente-os a criar a cena com base nos levantamentos feitos nessa 

conversa. Assim, proponha que elaborem um texto que deverá ser trabalhado teatralmente. Pode ser 

um texto dramático em forma de diálogos e monólogos que reflitam sobre a questão do racismo, bem 

como um texto mais lírico – um poema, um manifesto, uma narrativa –, que pode ser declamado em 

coro ou ser contrastado com movimentações corporais criadas pelos grupos. 
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Com base nessas orientações, estimule, nesse primeiro momento, que os alunos imaginem de 

forma livre como lidar esteticamente com a proposta. Entretanto, ajude-os a estabelecer tarefas 

individuais para o desenvolvimento da cena. Peça a eles que escolham alguém do grupo para ficar 

responsável pela escrita da primeira versão do texto, em casa, com base nas discussões realizadas na 

aula. O texto deverá ser reescrito coletivamente depois. Também sugira que escolham um integrante 

para ficar responsável por pensar nos figurinos e objetos de cena que serão necessários, outro para 

pensar como será a movimentação do grupo durante a cena, e assim por diante. A determinação de 

tarefas individuais poderá ajudar os alunos a se sentirem responsáveis pela cena e empenhados no 

trabalho coletivo. 

Aula 2 – Idealização do sarau 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra ou pátio 

Organização dos alunos: em roda, para que seja realizada uma conversa, facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: lápis e papel ou caderno de anotações 

Atividade 1 – Escolha e organização do local de apresentação (20 minutos) 

Reúna os alunos em uma roda e converse com eles sobre onde o sarau pode acontecer, 

considerando tanto espaços dentro da escola como espaços externos. Peça a eles que enumerem 

locais da escola, como a quadra, o pátio, etc., e espaços públicos nas imediações da escola que 

comportariam uma atividade como essa. Converse com a turma sobre cada espaço proposto e busque 

chegar a um consenso com ela sobre onde realizar a atividade. 

Depois, estimule os alunos a pensar que intervenção seria necessária no espaço para que ele 

tivesse as melhores condições para receber o sarau. Proponha as seguintes reflexões: “Quais seriam 

os cuidados necessários?”; “Como o local seria limpo e cuidado?”; “Como transformar o local de 

alguma maneira (escolha de objetos, execução de pinturas, etc.)?”; “É necessário levar cadeiras, 

bancos ou almofadas?”. Pense com eles em formas possíveis de intervir no local público para criar nele 

um ambiente agradável de troca artística. 

Crie com os alunos equipes para as tarefas organizativas do sarau, como: uma equipe de 

divulgação; outra de registro (fotos e filmagem); outra de limpeza e desmontagem do evento; e outras 

que acharem necessárias. Tente ao longo desse processo transpor as responsabilidades e os 

encaminhamentos do evento para os próprios alunos, de modo que também sejam responsáveis pelo 

sarau. Ajude-os a organizar tudo o que for preciso promover para o bom funcionamento de todos os 

detalhes no dia do sarau, que ocorrerá na aula seguinte. 
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Atividade 2 – Ensaio das cenas para o sarau teatral (25 minutos) 

Reserve cerca de metade da aula para os grupos voltarem a se reunir e seguirem organizando 

a cena teatral que será apresentada. Dessa vez, peça a eles que aproveitem o tempo para fechar o 

texto da cena e para ensaiar as ideias esboçadas na aula anterior. Visite cada um dos grupos, ajude-os 

a encaminhar as propostas de forma mais objetiva e incentive-os a experimentar na prática as ideias 

que tiveram até o momento. É importante que nesta aula as principais diretrizes da cena estejam 

definidas e que os grupos consigam estabelecer uma versão final do texto da cena. 

Por fim, como tarefa de casa, peça aos grupos que se reúnam antes da aula seguinte para 

realizarem os últimos ajustes e ensaios antes da apresentação. 

Aula 3 – O sarau #diganãoaoracismo 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: ambiente escolhido na aula anterior para a apresentação 

Organização dos alunos: de acordo com o que foi combinado na aula anterior 

Recursos e/ou material necessário: preparações para a realização do sarau 

Convide toda a escola para participar do sarau. Incentive que o sarau seja conduzido pelos 

próprios alunos. Dê a eles autonomia para coordenarem o evento e se sentirem responsáveis pelo seu 

desenvolvimento. Ajude-os a organizar o espaço, acomodar e orientar o público sobre o 

funcionamento da atividade. É recomendado que, além das cenas apresentadas, o evento comporte 

possíveis intervenções poéticas dos participantes que abordem o tema “não ao racismo”. Para isso, é 

importante que você fique responsável em realizar as inscrições dos presentes e organizá-las dentro 

do tempo previsto para o sarau.  

Separe um tempo no final do sarau para os alunos debaterem conjuntamente com o público 

as cenas e outras intervenções apresentadas, buscando assinalar a questão do racismo, demarcando 

a urgência do tema e o fato de ter sido a questão disparadora das criações da turma. Questione-os 

com perguntas como: “A temática disparadora ficou evidente nas cenas apresentadas?”; “As cenas e 

intervenções abriram novas perspectivas sobre a questão do racismo?”; “O que poderia ser 

diferente?”; “Quais foram os momentos que mais prenderam a atenção do público?”. 

Se sentir que há interesse da turma, incentive-a repetirem a experiência e a organizar outras 

edições, ampliando o sarau em uma edição maior com o envolvimento de alunos de outros anos na 

organização, assim como pessoas ligadas ao bairro e à comunidade da escola. Essa poderá ser uma 

boa iniciativa para a escola: propor um evento cultural continuado de integração com sua localidade. 
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Material de apoio e referência 

SARAU Cooperifa. Disponível em: <http://cooperifa.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2018. 

SARAU das Artes. Disponível em: <http://saraudasartes.blogspot.com/>. Acesso em: 

31 ago. 2018. 

SARAU Poetas Compulsivos. Disponível em: 

<www.enraizados.com.br/index.php/sarau-poetas-compulsivos-um-espetaculo-de-

palavras-e-atitudes/>. Acesso em: 31 ago. 2018. 

SOBRE o ZAP! Slam. Disponível em: <https://ponte.org/zap-slam-a-primeira-batalha-

de-poesia-do-brasil/>. Acesso em: 31 ago. 2018. 

Aferição do objetivo de aprendizagem 
A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos alunos.  

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos reflitam sobre a cultura como modo de 

afirmação política e social e sobre formas teatrais que buscam despertar a contemplação sobre as 

relações sociais em que estão inseridas. Em um segundo momento, é esperado que os alunos 

desenvolvam maneiras produtivas de trabalho coletivo ao criar uma breve cena de teatro e elaborar e 

organizar um sarau teatral dentro da escola ou em algum espaço público nas proximidades dela.  

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser utilizadas 

para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos aqui explorados. Por exemplo: 

1. Responda, com suas palavras, como você acha que o teatro e outras formas de manifestação 
artística podem se transformar em instrumentos de afirmação identitária e da cultura local? 

2. Em sua opinião, o que define um sarau nos dias de hoje? 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos reconheçam e indiquem formas de atuação estéticas ligadas a expressões 
de afirmação identitária e da cultura local, como a intervenção urbana, os slams de poesia, o rap, 
o teatro de rua, o repente e outros inúmeros exemplos que buscam estreitar a distância entre arte 
e sociedade. 

2. A expectativa é que, com base nas experiências desta sequência didática, os alunos formulem uma 
definição própria da ideia de sarau que envolva, por exemplo, a troca coletiva de manifestações 
artísticas, a possibilidade de ser um evento que interaja com a comunidade e que convide pessoas 
a criarem e se apresentarem, cada uma a sua maneira, de modo a expressar suas visões de mundo.  

http://cooperifa.com.br/
http://saraudasartes.blogspot.com/
http://www.enraizados.com.br/index.php/sarau-poetas-compulsivos-um-espetaculo-de-palavras-e-atitudes/
http://www.enraizados.com.br/index.php/sarau-poetas-compulsivos-um-espetaculo-de-palavras-e-atitudes/
https://ponte.org/zap-slam-a-primeira-batalha-de-poesia-do-brasil/
https://ponte.org/zap-slam-a-primeira-batalha-de-poesia-do-brasil/

