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Composição de dramaturgia teatral 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática destaca as especificidades da escrita dramatúrgica. A proposta é que 

os alunos entrem em contato com o texto teatral e consigam experimentar formas de composição 

dentro dessa linguagem. Além disso, espera-se também articular os exercícios de criação e escrita com 

o debate sobre a temática da “fome”, no Brasil e no mundo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Exercitar a escrita de dramaturgia teatral; 

• Trabalhar coletivamente em torno de uma criação teatral; 

• Refletir sobre as especificidades do texto no teatro. 

 

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

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

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Especificidades da escrita dramatúrgica 

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 ou cópias impressas de texto previamente selecionado. 
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Atividade 1 – Abertura (10 minutos)  

Converse com os alunos sobre a ideia de dramaturgia. Pergunte se já leram alguma peça de 

teatro. Faça outras questões, como: “Vocês saberiam assinalar quais as especificidades deste tipo de 

texto?”. Converse com os estudantes a respeito de gêneros textuais como o romance e o teatro. 

Depois peça a eles que reflitam sobre como esses gêneros se encaixariam em cenas teatrais. 

 

Atividade 2 – A linguagem da dramaturgia (20 minutos) 

Projete ou entregue cópias da cena IV da peça A santa Joana dos matadouros, de Bertolt 

Brecht (1898-1956). Leiam juntos a cena e discutam sobre sua estrutura específica. Para isso, escolha 

alguns alunos para lerem as falas de cada personagem, e outro, as rubricas da cena.  

Após a leitura, retome a discussão sobre a especificidade da forma dramatúrgica. Busque 

assinalar junto deles, por exemplo, a maneira como as falas são dispostas, o significado das rubricas e 

como elas indicam marcas para a encenação, bem como ações ou orientações para a maneira como a 

fala deve ser enunciada pelos atores. Aponte, também, para a presença de outros recursos de cena, 

como os “coros” ou “canções”, quando vários atores falam em voz coletiva, rompendo com a estrutura 

tradicional do diálogo. Busque, assim, tornar mais complexa a definição sobre a forma de composição 

literária da dramaturgia. 

 

Atividade 3 – Composição dramatúrgica (15 minutos) 

Para esta atividade, projete ou entregue cópias do texto Casa é onde não tem fome de Eliane 

Brum (1966-), indicado na seção Material de apoio e referência. Leiam juntos o texto. Para que todos 

participem, peça para cada um dos alunos ler em voz alta um ou dois parágrafos. Converse brevemente 

com a turma sobre o conteúdo do texto e as situações descritas pela jornalista. Além disso, diferencie 

estrutura e linguagem entre os fragmentos dramatúrgicos lidos na primeira atividade e o texto de 

jornalismo narrativo de Eliane Brum. 

Peça, então, que a turma se organize em grupos. Dê a eles a tarefa de se reunirem em casa e 

escreverem um pequeno texto dramatúrgico que tenha de três a cinco cenas e que adote as seguintes 

orientações: 

• Tenha como tema “A fome”. 

• Seja composta por fragmentos de textos encontrados em pesquisa sobre o assunto, 
intercalados a textos produzidos pelos alunos. 

• Um dos trechos usados deve ser do texto lido em sala, de Eliane Brum. 

Diga que o texto deverá ser trazido pronto na aula seguinte, quando será lido pelo grupo para 

toda a turma. 
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Aula 2 – Leitura de dramaturgia 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras em círculo, para que seja realizada uma roda de conversa, facilitando 
o debate. 
Recursos e/ou material necessário: textos teatrais escritos pelos grupos. 

Organize a aula como uma sessão de leitura dramática dos textos teatrais escritos pelos 

grupos. Peça para cada grupo escolher entre os colegas de turma “atores” e “atrizes” para lerem o 

texto que produziram, mas diga para um dos integrantes do grupo ler as rubricas da peça escrita.  

Depois de cada leitura, converse sobre a peça lida. Estimule a turma a comentar sobre o que 

ouviram e busque direcionar a conversa para questões ligadas à estrutura dramatúrgica. Pergunte aos 

alunos, por exemplo, se conseguiram imaginar o texto sendo representado, quais os momentos que 

mobilizam mais atenção dos ouvintes e por quê. Além disso, busque assinalar impasses comuns da 

escrita dramatúrgica como: falas excessivas e prolixas; indefinição da ação de cena; personagens 

frágeis, etc.  

Depois de todos os grupos terem lido, converse com a turma sobre a forma com que o tema 

da fome apareceu nas diversas peças escritas: “Quando o tema ganhou destaque na forma escolhida 

e quando ele ficou difuso e desapareceu?”; “Quando o tema foi apenas o assunto das falas e quando 

pareceu ser parte da ação dos textos? Qual a diferença?”.  

Anuncie que, na próxima aula, cada grupo deverá representar a peça escrita (dessa vez, os 

atores e atrizes serão os próprios integrantes de cada grupo). Para isso, diga para que se reúnam 

novamente para fazer as mudanças necessárias no texto, a partir das discussões na aula, e para que 

prepararem o que precisarão para a cena (objetos de cena, figurinos, etc.). 

 

Aula 3 – Exercícios de representação 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras em círculo, para que seja realizada uma roda de conversa, facilitando 
o debate. 
Recursos e/ou material necessário: textos teatrais escritos pelos grupos e celulares com câmera. 

Nesta aula peça aos grupos para que organizem a apresentação das cenas escritas. Antes de 

iniciar as apresentações, peça para que ensaiem as peças uma última vez. Diga para não se 

preocuparem em decorar as falas exatamente como foram escritas, mas em apreender o sentido de 

cada uma delas. É mais importante que ensaiem e experimentem do que decorem perfeitamente os 

textos (se acharem imprescindível dizer exatamente o que foi escrito diga que podem ficar com os 

textos nas mãos para esses momentos). Peça para que um dos alunos que esteja assistindo fotografe 

as apresentações utilizando um celular com câmera e que, outro aluno da turma, filme (o material 
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pode se tornar um bom registro das atividades). Você pode, por exemplo, imprimir as fotos e colá-las 

no mural da escola, ao lado de fragmentos das dramaturgias escritas pelos grupos). 

Após todos os grupos se apresentarem, discuta com a turma sobre as dificuldades de 

transposição do texto para a cena e as diferenças entre improvisações livres e falas decoradas. Por que 

quando temos textos a dizer é mais difícil implicar o corpo na cena? Veja se eles percebem como o 

engajamento corporal muitas vezes diminui quando eles se preocupam somente com a enunciação 

textual e pergunte como eles acham possível resolver isso. Encaminhe o debate, levantando a questão 

sobre como a escrita dramatúrgica deve se preocupar com a transposição das palavras para o palco e 

para o corpo dos atores e atrizes. Finalize a sequência retomando o debate sobre o que define uma 

escrita dramatúrgica, agora focando a questão de ser uma linguagem literária que se completa no 

palco, ou seja, que procura descrever e projetar o momento em que se concretiza na cena.  

 

Material de apoio e referências 

BRECHT, Bertolt. A Santa Joana dos matadouros. Tradução de Roberto Schwarz. São 

Paulo: Cosac Naify, 2001. 

BRUM, Eliane. Casa é onde não tem fome. El País, 18 jul. 2016. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/18/opinion/1468850872_994522.html>. 

Acesso em: 31 out. 2018. 

 

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 compreender algumas 

características específicas de uma dramaturgia teatral. Em um segundo momento, é esperado que os 

alunos consigam exercitar a escrita para teatro e refletir sobre as dificuldades características desta 

linguagem.  

  

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/18/opinion/1468850872_994522.html
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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 de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Explique, em suas palavras, o que é dramaturgia? 

2. Como você diferenciaria um texto dramatúrgico de um romance? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos reconheçam as estruturas básicas que definem uma dramaturgia como a 
demarcação das falas de personagens, a presença de rubricas, etc., e que consigam perceber 
também a singularidade de um texto escrito de forma a projetar a sua transposição para o palco, 
ou seja, a conexão íntima entre escrita e teatro. 

2. Além das diferenças estruturais entre um romance e uma dramaturgia, a expectativa é de que os 
alunos percebam também que toda a narrativa de um romance tem de aparecer de modo 
completamente diverso em uma dramaturgia teatral e que ela só se completa totalmente no 
momento em que é representada. 


