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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. 

 

Estudando pontos de vista: exercícios de dramaturgia 

Tema Composição e dramaturgia 

Problema central 
enfrentado 

Como a dramaturgia teatral pode nos ajudar a perceber diferentes pontos de vista de uma 
mesma situação? 

Produto final Elaboração de um livro de dramaturgias sobre uma notícia de jornal e suas diversas perspectivas 

 

Justificativa 

O projeto integrador Estudando pontos de vista: exercícios de dramaturgia propõe a reescrita 

de uma mesma situação baseada em notícias obtidas na mídia impressa ou digital, sob diferentes 

pontos de vista, em pequenos diálogos teatrais. Além da leitura e interpretação de notícias, criação de 

textos e exploração da linguagem teatral, o aluno terá a chance de fazer um exercício de alteridade, 

ou seja, interagir com o próximo ao adotar diferentes pontos de vista para discutir uma mesma 

situação usando, para isso, a imaginação e a criatividade de maneira dinâmica e elaborada. Desse 

modo, o projeto favorece o desenvolvimento de algumas competências gerais presentes na BNCC, pois 

permite: o exercício da curiosidade intelectual recorrendo à investigação, reflexão e análise crítica para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses com base nos conhecimentos das diferentes áreas; a 

utilização de diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo; a 

valorização da diversidade de saberes e vivências culturais; o acolhimento e a valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza. 
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Objetivos gerais 

• Desenvolver e explorar o texto teatral com base na descrição de uma mesma situação sob 
pontos de vista diversos. 

• Trabalhar a manifestação de valores e ideologias com o texto teatral e o ato cênico. 

 

Disciplina 
Unidade temática Objeto de 

conhecimento 
Habilidade 

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. 

Disciplina 
Práticas de linguagem / 
Campo artístico-literário 

Objeto de 
conhecimento 

Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Leitura Relação entre 
textos 

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes 
do uso de mecanismos de intertextualidade 
(referências, alusões, retomadas) entre os textos 
literários, entre esses textos literários e outras 
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e 
midiáticas, música), quanto aos temas, personagens, 
estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, 
paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos-minuto, 
vidding, dentre outros. 

 

Duração 

Propõe-se o seguinte cronograma de atividades que pode ser adaptado às características da 

turma com quem você estiver trabalhando. 

Etapa 1 

• Escolha das notícias e discussão do projeto (1 aula) 

• Planejando a escrita (1 aula) 

• Primeiro esboço (1 aula) 

Etapa 2 

• Finalização dos textos (1 aula) 

• Edição do livro de dramaturgias da turma (1 aula) 

Etapa 3  

• Editando o livro de dramaturgias da turma (1 aula) 
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Material necessário 

Para a realização do projeto, procurar notícias publicadas na mídia impressa ou digital, papéis 

para a escrita das cenas e materiais para a elaboração do livro de dramaturgias (tesoura, cola branca, 

grampeador, papel adequado para capa e/ou outros materiais para algum tipo de encadernação 

específica). 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Escolha das notícias e discussão do projeto 

Estabeleça algumas diretrizes do projeto com os estudantes. É importante que eles imaginem 

como será a encenação final para pensar o processo de escrita das cenas. Explique que eles deverão 

fazer um pequeno livro de dramaturgias a partir de uma situação retirada de uma notícia. Peça que 

pensem as seguintes questões: “Como eles imaginam a organização para criar esse livro?”; “Como eles 

visualizam o formato do livro?”; “O que devem considerar ao adotar diferentes perspectivas sobre um 

mesmo acontecimento?”. 

Oriente a formação de grupos de sete ou oito estudantes. Cada grupo deve pesquisar e 

escolher uma notícia para mostrar para a turma. A seleção da notícia deve levar em conta o interesse 

do grupo. Além disso, essa escolha deve instigar a criatividade dos estudantes para pensarem na 

criação dos personagens envolvidos.  

Em uma roda de conversa, peça para que cada grupo apresente a notícia escolhida. A turma 

deve, então, eleger uma única notícia para ser recontada por todos os grupos.  

Uma vez feita a escolha, levante a possibilidade de possíveis espectadores ou narradores 

daquele fato. Por exemplo, caso a notícia se refere a um acidente de trânsito, pode-se acolher o ponto 

de vista do motorista que teve seu carro batido, do motorista que bateu no outro carro, do policial 

que atendeu ao chamado, de um motoboy que passava por entre os carros, de um pedestre que 

atravessava a rua; de um pedestre que esperava o ônibus, de uma jovem dentro do ônibus, etc.  

Lembre-os de que, por meio dos recursos do teatro, eles podem assumir perspectivas de 

personagens reais ou fictícios ligados à situação. Por esse motivo, cada grupo assumirá o olhar de um 

envolvido ou uma testemunha, que deverá ser previamente combinado por toda a turma. 
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Planejando a escrita  

Com a notícia em mãos e escolhido o ponto de vista uma de qual parte ou testemunha, oriente 

que cada grupo pense no enredo e nos detalhes desse enredo. Nessa hora, eles podem se guiar com 

as seguintes perguntas: 

• O que aconteceu? 

• Quem são os envolvidos? 

• Como aconteceu? 

• Onde aconteceu? 

• Quando aconteceu? 

• Por que aconteceu? 

Oriente-os a responder a essas questões para que comecem a construir o novo enredo. Em 

seguida, eles devem começar a pensar os personagens e as cenas que irão escrever. O texto deve ter 

pelo menos três cenas: uma que introduz o tema, uma com o desenvolvimento e o ápice do conflito; 

e a última com o desfecho. O grupo deve se subdividir para que dois outros alunos fiquem responsáveis 

por, pelo menos, uma cena. Pode ocorrer de escolherem uma notícia que não chegou ao fim. Por isso, 

eles precisarão solucionar o enredo, criando um desfecho. Se o grupo optar por fazer mais de três 

cenas, lembre-os de que o início e o desfecho são essenciais para a história. 

É importante que eles planejem juntos os pontos de vista que deverão ser abordados e saibam 

justificar suas escolhas, como: “O que os pontos de vista escolhidos podem revelar sobre a situação 

em questão?”; “Que elementos devem obrigatoriamente estar presentes em todas as cenas?”; “A 

perspectiva adotada é de alguém envolvido na situação ou de alguém mais distante? Ou, ainda, de um 

narrador?”. 

Informe que, por se tratar de texto teatral, ele não precisa se ater à realidade. Elementos 

estranhos à cena podem ser acrescidos, dando à narrativa características humorísticas, fantásticas ou 

mesmo de suspense ou terror.  

Oriente para que cada grupo combine previamente o tom que assumirão para a sua narrativa. 

 

Primeiro esboço 

Depois de decidido quem ficará responsável por cada cena no grupo, é hora de sentar e 

escrever. Eles até podem começar o texto fora da aula, em suas casas, mas diga à turma que todos 

devem finalizar o texto em sala, uma vez que as cenas devem conversar entre si. Por isso, fale que é 

imprescindível que todo o conteúdo das cenas seja planejado em grupo. Os diálogos devem ser o ponto 

de partida para elaborar a escrita sobre as perspectivas envolvidas na situação descrita pela notícia. 

Lembre-os, mais uma vez, que as perspectivas propostas nas cenas podem reafirmar o ponto de vista 

da notícia ou negá-lo, revelando outras possibilidades de compreensão da situação explorada. 
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Neste momento, o auxílio do professor de Língua Portuguesa é essencial. Ele pode ajudar na 

orientação da estrutura textual e na narrativa, em especial quanto ao uso de mecanismos da 

intertextualidade. Durante a elaboração escrita das cenas, perceba se alguns elementos trazidos pelas 

cenas de um dos grupos não podem ser compartilhados, a fim de se criar uma coerência interna entre 

os textos quando da compilação final pela turma. 

Caso algum grupo queira produzir mais de uma cena por pessoa, incentive a produção de novas 

perspectivas. Uma atuação por pessoa deve ser o mínimo. 

No momento da montagem do livro de dramaturgias, é importante incluir as cenas de todos e 

as respectivas legendas, a notícia original e a criação de uma capa. O formato final também deve ser 

discutido e realizado por todo o grupo. 

 

Etapa 2 

Finalização dos textos  

Uma vez tendo um esboço de todas as cenas, é hora de o grupo se reunir para escrever o texto 

final, fechando todas as pontas soltas e formatando o texto de acordo com o gênero teatral. Se for 

necessário, peça mais uma vez auxílio do professor de Língua Portuguesa para que os alunos 

apresentem corretamente as cenas, as falas, entre outros detalhes.  

Guarde uma aula inteira para essa etapa, pois é nesse momento que será feita a correção do 

texto. Essa correção pode ocorrer com a leitura coletiva com toda a turma ou com a troca do texto 

entre os grupos. 

A troca de textos é importante para que decidam a ordem de cada texto no livro a ser montado 

pela turma. É necessário também nesse momento falar sobre ilustrações e capa. Cada um dos grupos 

deve ficar responsável por uma ilustração sob o ponto de vista adotado pelo seu texto dramático, que 

será usado como abertura, e por uma folha de créditos com o nome dos alunos do grupo. 

 

Edição do livro de dramaturgias da turma  

O texto final deve ser digitado e impresso. Para isso, cada grupo deverá eleger dois ou três 

integrantes para cuidar da digitação e os demais ficam responsáveis pela ilustração. 

Com todos os textos digitados e impressos e com as ilustrações prontas, é hora de montar o 

livro na ordem previamente escolhida, com a capa e a contracapa. Não se esqueça de pedir que a 

turma eleja um título comum ao livro. Faça pelo menos quatro cópias do livro para o dia do lançamento 

do livro. 
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Etapa 3  

Lançamento do livro de dramaturgias da turma 

Combine previamente com a coordenação um dia para lançar o livro na escola. Os livros serão 

lançados com a leitura dramática do texto para o público. Essa é uma hora importante para a troca de 

experiências e para que todos conheçam as possibilidades cênicas de se contar um fato por meio de 

diferentes pontos de vista. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Faça a constante avaliação das cenas durante o processo de criação. Mantenha os grupos 

motivados e oriente as possibilidades para o desenvolvimento da escrita de maneira a instigá-los, pois 

essa atividade vai exigir a reescrita da mesma cena algumas vezes. 

Os estudantes devem ser capazes de, durante o desenvolvimento do projeto, perceber a 

perspectiva que as cenas elaboradas transmitem ao leitor/espectador. Eles também devem estar aptos 

a reestruturar as cenas escritas a fim de conseguir a uniformidade do texto geral do grupo. É 

importante estar atento se há coerência entre a cena e a notícia escolhida e as cenas desenvolvidas 

pelo grupo, mesmo que estas assumam características de um texto teatral.  

A avalição deve levar em conta, principalmente, o processo de escrita e reescrita das cenas. 

Crie oportunidades de ler ou discutir com os alunos as cenas com alguma periodicidade, ainda que elas 

não estejam completamente prontas. Isso vai ajudar o processo de orientação e a percepção de 

dificuldades que cada aluno tem em lidar com os aspectos mais específicos da dramaturgia teatral. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

BRECHT, Bertolt. Estudos sobre o teatro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. Nessa 

obra, Brecht demonstra alguns recursos e pensamentos sobre o teatro épico e sua 

relação com o teatro. O texto é uma referência para pensar em modelos de escrita de 

cena diferentes do formato clássico do drama.  

OZ, Amós. Como curar um fanático. Tradução de Paulo Geiger. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2016. O livro contém ensaios do escritor Amós Oz sobre a importância da 

imaginação como antídoto para o fanatismo. Além da abertura para compreender 

outras realidades, a capacidade de criar e inventar permite vislumbrar outros pontos 

de vista e entender a realidade como mais complexa do que a imaginamos.  
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PALLOTTINI, Renata. O que é dramaturgia. São Paulo: Brasiliense, 2005. (Coleção 

Primeiros Passos). O texto propõe uma reflexão introdutória ao pensamento da 

dramaturgia, apresentando suas principais características, elementos e influências. 

Apresenta, de maneira resumida, as principais teorias ligadas ao drama e sua relação 

com a cena. A autora também indica sugestões de leitura sobre o tema. 

 


