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Arte – 8º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Teatro e direitos humanos – experiências históricas 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática destaca algumas experiências deflagradas, no Brasil e no mundo, de 

práticas teatrais conectadas com a defesa de direitos humanos. Para isso, a proposta é se aproximar 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada pela ONU em 1948, e, em seguida, 

organizar pesquisas, estudos em grupo e um seminário sobre momentos em que o teatro, no Brasil e 

no mundo, denunciou os ataques a estes direitos ou participou ativamente da luta pela efetivação e 

manutenção deles. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer e debater a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

• Refletir sobre formas de conexão entre teatro e sociedade. 

• Pesquisar experiências históricas de teatro ligadas à luta pelos direitos humanos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Teatro Contextos e práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os 
modos de criação, produção, divulgação, circulação e 
organização da atuação profissional em teatro.  

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Teatro e direitos humanos 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção na 
lousa e o debate com os alunos e o professor. 
Recursos e/ou material necessário: projetor de vídeo ou texto impresso. 
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Atividade 1 – Cultura e Direitos Humanos (30 minutos) 

Pesquise previamente, nos links que constam na seção Material de apoio e referências ou em 

outros sites e locais que preferir, sobre os temas de teatro citados na Atividade 2 desta aula. 

Para iniciar a discussão da aula, pergunte à turma o que entendem por “direitos humanos”. 

Em seguida, use o projetor para mostrar ou entregue a eles folhas impressas ou fotocopiadas com o 

texto da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH). Antes de lerem, explique que ela foi 

proclamada pela ONU em 1948, alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e elaborada 

por representantes de centenas de países de diferentes culturas, religiões e sistemas políticos ao redor 

do mundo. Conte, ainda, que foi traduzida para mais de 500 idiomas e que fundamenta a discussão 

sobre o assunto no mundo todo desde então. Ou seja, deixe claro que não são apenas uma série de 

diretrizes arbitrárias, mas um documento, fruto de longas discussões internacionais que buscaram 

pontos de acordo universal sobre os direitos básicos do ser humano. 

Em seguida, leiam juntos o documento. Peça para cada aluno ler um parágrafo, de forma clara 

e sem pressa. Interrompa a leitura sempre que houver qualquer dúvida ou incompreensão. Estimule-

os a perguntar e questionar qualquer passagem. Tome o tempo que for preciso e deixe o debate aflorar 

de modo a manter vivo o interesse da turma.  

Terminada a leitura, pergunte se acreditam que no mundo tais direitos estão assegurados. 

Questione também como eles acham que esses direitos são aplicados aqui no Brasil. Fique atento para 

eventuais resistências sobre o assunto e tente fazê-los entender que os direitos humanos são 

universais, por esse motivo, eles são direitos de todos e de cada um de nós. 

Questione se acham que a arte e, especificamente, o teatro podem contribuir para viabilizar 

os direitos estabelecidos por aquele documento e de que forma isso poderia ocorrer. Pergunte se já 

viram ou conhecem alguma experiência artística que, na opinião deles, dialoga diretamente com a 

questão dos direitos humanos. 

 

Atividade 2 – Organização dos seminários (15 minutos) 

Divida, então, a turma em seis grupos e explique que cada um dos grupos terá de apresentar 

na próxima aula um seminário de, no máximo, 5 minutos com base em uma pesquisa simples sobre 

um dos seguintes temas:  

• o “Teatro do Oprimido”, de Augusto Boal, no Brasil;  

• o grupo teatral “Jana Sanskriti”, na Índia;  

• o “Show Opinião”, de resistência teatral à ditadura no Brasil na década de 1960;  

• o “Teatro campesino”, nos EUA;  

• o “Freedom Theatre”, na Palestina;  

• o projeto “Theatre for a Change”, que atua na África e em outras partes do mundo  
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Escreva os temas na lousa e faça um brevíssimo resumo de cada um, de modo a despertar o 

interesse dos alunos. Depois, pergunte a cada aluno qual dos temas que mais o entusiasmou e vá 

formando os grupos tentando, na medida do possível, seguir os interesses individuais.  

Em seguida, peça para que se reúnam em casa para organizar o seminário. A ideia é que 

pesquisem o assunto e entendam como é, ou como foi, o modo de trabalho teatral em torno de cada 

um dos temas, para exporem brevemente para a turma na próxima aula. 

Você também pode incluir novos tópicos que ache interessante e que possam dialogar mais 

diretamente com questões particulares da turma. Caso os alunos tragam exemplos de experiências 

com que tiveram contato, você também pode sugerir o assunto como um dos temas para os 

seminários. 

 

Aula 2 – Seminários: teatro e direitos humanos 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras em semicírculo, para que sejam realizados a projeção na lousa e o 
debate com os alunos e o professor. 
Recursos e/ou material necessário: projetor de vídeo. 

 

Atividade 1 – Apresentação das pesquisas (30 minutos) 

Organize com a turma a ordem dos seminários. Lembre-os de que cada grupo terá 5 minutos 

para apresentar o seminário e que é importante serem rigorosos com este tempo. Para isso, eles 

poderão usar imagens, trechos de peças e até pequenas cenas que exemplifiquem da melhor forma 

cada um dos temas pesquisados. 

 

Atividade 2 – Considerações finais: cultura e direitos humanos (15 minutos) 

Depois de todos os grupos se apresentarem, retome a conversa com a turma sobre teatro e 

direitos humanos: “Como eles avaliam as experiências descritas?”; “Acham que são maneiras efetivas 

de enfrentar as questões?”; “Acreditam que as experiências conseguem ou conseguiram 

problematizar as questões sociais abordadas?”. Pergunte, por fim, se eles teriam outras ideias de 

atuação, se imaginam outras maneiras de usar o teatro como instrumento para reflexão e atuação 

social. 
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Material de apoio e referências 

Ação inscrever – Estação Luz do Metrô (SP). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YbvJlREovyo>. Acesso em: 21 out. 2018. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <http://unesdoc. 

unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf> Acesso em: 31 out. 2018. 

Freedom Theatre (Palestina). Disponível em: <www.thefreedomtheatre.org/> (em 

inglês). Acesso em: 31 out. 2018. 

Instituto Augusto Boal. Disponível em: <https://institutoaugustoboal.org/tag/show-

opiniao/> Acesso em: 31 out. 2018. 

Jana Sanskriti (Índia). Centre for theatre of the opressed. Disponível em: 

<http://www.janasanskriti.org/> (em inglês). Acessos em: 31 out. 2018. 

OLIVEIRA, Ronaldo Alves de. Campesino, teatro. Enciclopédia Latino-Americana. 

<http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/c/campesino-teatro> Acesso em: 31 out. 

2018. 

OLIVEIRA, Sara Dias. Uma portuguesa na Palestina: “A nossa arma é a arte”, 19 ago. 

2015. Disponível em:  <https://www.publico.pt/2015/08/19/sociedade/noticia/uma-

portuguesa-na-palestina-a-nossa-arma-e-a-arte-1705386> Acesso em: 31 out. 2018. 

Sem educação em direitos humanos, a política continuará a ser teoria. Brasil – Anistia 

Internacional, 4 jun. 2013. Disponível em: <https://anistia.org.br/noticias/sem-

educacao-em-direitos-humanos-politica-continuara-ser-teoria/> Acesso em: 31 out. 

2018. 

Sem educação em direitos humanos, a política continuará a ser teoria. Anistia 

Internacional Brasil,, 4 jun. 2013. Disponível em: 

<http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1164251-EI6581,00-

Jana+Sanskriti+envolve+milhoes+de+pessoas.html> Acessos em: 31 out. 2018. 

Teatro Campesino (EUA). Disponível em: <http://elteatrocampesino.com/> (em inglês). 

Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Disponível em: 

<https://institutoaugustoboal.org/> Acesso em: 31 out. 2018. 

Teatro e resistência no Brasil da década de 1960. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399366/grupo-opiniao> Acesso em: 31 

out. 2018. 

Theatre for a Change. Disponível em: <www.tfacafrica.com/> (em inglês). Acesso em: 

31 out. 2018. 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
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https://institutoaugustoboal.org/tag/show-opiniao/
https://institutoaugustoboal.org/tag/show-opiniao/
http://www.janasanskriti.org/
http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/c/campesino-teatro
https://www.publico.pt/2015/08/19/sociedade/noticia/uma-portuguesa-na-palestina-a-nossa-arma-e-a-arte-1705386
https://www.publico.pt/2015/08/19/sociedade/noticia/uma-portuguesa-na-palestina-a-nossa-arma-e-a-arte-1705386
https://anistia.org.br/noticias/sem-educacao-em-direitos-humanos-politica-continuara-ser-teoria/
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http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1164251-EI6581,00-Jana+Sanskriti+envolve+milhoes+de+pessoas.html
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1164251-EI6581,00-Jana+Sanskriti+envolve+milhoes+de+pessoas.html
http://elteatrocampesino.com/
https://institutoaugustoboal.org/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399366/grupo-opiniao
http://www.tfacafrica.com/


 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 8º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

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

propostas nessa sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos.  

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de refletir sobre os direitos 

humanos e conseguir correlacioná-los com práticas artísticas. Em um segundo momento, é esperado 

que os alunos façam a pesquisa, consigam compreender e expor algumas experiências teatrais ligadas 

à luta pelos direitos humanos e que consigam também imaginar formas próprias de trabalho artístico 

nesse sentido. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nessa sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos pedagógicos aqui 

explorados.  

1. Na sua opinião, de que formas o teatro poderia atuar diretamente na sociedade evidenciando 
questões ligadas à Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

2. Exponha algumas maneiras que o teatro apresentou historicamente para debater e defender 
direitos básicos do ser humano. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno consiga comentar tópicos da DUDH e relacioná-los com possibilidades de 
atuação artística que lidem com eles, conscientizando as pessoas de seus direitos, tais como o de 
liberdade e segurança, ou denunciando situações de tortura e escravidão, etc. 

2. Espera-se que o aluno consiga reproduzir alguns exemplos de grupos, espetáculos e movimentos 
teatrais estudados e pesquisados em sala e que consiga assinalar as questões decisivas que 
distinguem tais trabalhos. 


