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Cena de teatro épico 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Projeto 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é levar os estudantes a pesquisar o teatro épico por meio 

da montagem de uma cena teatral. Espera-se que eles produzam uma cena de modo a se aproximar 

das formas específicas de criação teatral épica nos campos da dramaturgia, da encenação e da 

interpretação. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Estudar o conceito de teatro épico; 

• Montar de forma colaborativa uma cena de teatro épico; 

• Compor coletivamente um acontecimento cênico; 

• Desenvolver experiências de trabalho com encenação, iluminação, cenografia e figurinos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Teatro 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 – Refletir sobre o teatro épico 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo, para viabilizar a projeção na lousa e o 

debate com os colegas e o professor. 

Recursos e/ou material necessário: cópias de texto teatral épico, caderno de anotações, lápis, caneta. 
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Atividade 1 – O teatro épico (25 minutos) 

Leia com antecedência o texto teatral Aquele que diz sim, aquele que diz não, de Bertolt Brecht 

(há traduções publicadas e é possível encontrar o texto na internet, mas, se preferir, escolha outro 

texto teatral épico). Escolha uma cena do texto e faça cópias dela para os estudantes. Em sala, promova 

uma leitura conjunta da cena escolhida. Após a leitura, converse com os estudantes sobre a cena: É 

possível identificar algo de diferente no formato da dramaturgia épica em comparação com as peças 

teatrais que já leram e com os filmes ou as séries a que costumam assistir? Por que acham que a peça 

foi escrita dessa maneira? 

Busque assinalar, a partir das intervenções dos estudantes, os recursos específicos desse tipo 

de criação dramatúrgica, como a presença do coro, a ocorrência de trechos de caráter narrativo (e 

pouco dramático, portanto), a repetição (no caso do texto de Brecht). Na sequência, pergunte: Como 

cada um desses recursos transforma o tema tratado pela peça? Após ouvir as reflexões dos alunos, 

fale sobre Brecht e o conceito de teatro épico. Exponha brevemente a proposta estética do autor 

alemão de desenvolver uma dramaturgia que levasse o espectador a desenvolver o senso crítico em 

vez de criar ilusões e emoções. Enfatize o “efeito de distanciamento”, um recurso épico que fazia com 

que o público estranhasse as cenas e em nenhum momento deixasse de percebê-las como teatro (e 

não como realidade). A ideia era que se assistisse à peça como se assiste a um esporte: criticando, 

reclamando, comentando o que se vê, ou seja, de forma viva e ativa. 

 

Atividade 2 – Improvisações sobre cena épica (20 minutos) 

Agora, junto da turma, escreva na lousa um roteiro de ações assinalando os acontecimentos 

decisivos da cena que leram na atividade anterior. Tente organizar o roteiro da forma mais sintética 

possível. Explique aos estudantes que eles deverão memorizar o roteiro para, com base nele, 

desenvolver um exercício de improvisação livre. O objetivo não é reescrever o texto de dramaturgia, 

mas destacar as situações básicas que fazem a ação se mover e as estruturas de dramaturgia, inclusive 

aquelas pouco frequentes, como o coro e a narração em cena. 

Após isso, forme uma roda com a turma e realize um jogo teatral. Explique que quem entrar 

na roda estará em cena e que qualquer um pode entrar ou sair a qualquer momento, mas que a cena 

não pode parar enquanto não chegar ao fim. Para isso, deverão seguir o roteiro de ação que 

formularam. Não há um limite de jogadores em cena, a turma toda pode estar em cena improvisando. 

Os estudantes podem se alternar para interpretar os personagens, como também duplicá-los, 

transformá-los, etc. A ideia é que seja um jogo livre de aproximação do texto e dos recursos épicos 

nele mobilizados. 

Terminada a experimentação, reúna os estudantes e pergunte o que acharam do improviso, 

como se sentiram fazendo esse exercício e como a característica épica da peça determinou a forma de 

improvisar. 
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Aula 2 – Montagem da cena épica 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou sala para prática teatral. 

Organização dos alunos: livremente pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: caderno de anotações, lápis, caneta. 

Atividade 1 – Organizando as funções (15 minutos) 

Comece a aula dividindo a turma em grupos e proponha a montagem do trecho da peça lido 

na aula anterior. Cada grupo deverá escolher, entre seus integrantes, alguém para ser o encenador 

(aquele que vai construir o sentido total da peça e organizar todos os elementos para dirigir a 

montagem), outra pessoa para ser o cenógrafo e iluminador (ou seja, pensar na organização artística 

do espaço, nos elementos cenográficos, no uso da luz, etc.) e uma terceira para ser o figurinista e 

aderecista (conceber as vestes dos personagens, se usarão adornos, etc.). Esses três membros do 

grupo devem trabalhar em equipe. Cada um deve pensar especificamente em sua tarefa, mas ao 

mesmo tempo atender a um sentido geral do trabalho. Os outros integrantes do grupo farão parte do 

elenco (serão os atores da cena). 

 

Atividade 2 – Ensaio de mesa (30 minutos) 

Proponha que façam um ensaio de mesa, isto é, que se sentem juntos para reler o excerto da 

peça e discuti-la pormenorizadamente. Oriente-os a esboçar ideias sobre a cena, a debater sobre o 

sentido das falas e também a respeito das questões abordadas naquele trecho, e de como isso pode 

ser aproveitado. Oriente-os a falar livremente nesse momento, sem se preocupar ainda com decisões 

estéticas para a montagem. A partir desse ensaio de mesa, cada integrante do grupo deve dar 

seguimento à sua tarefa no trabalho. O encenador, o cenógrafo e o figurinista devem se encontrar 

para definir o caminho estético da cena; atores devem estudar e memorizar o texto. 

 
Aula 3 – Ensaios 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou sala para prática teatral. 

Organização dos alunos: livremente pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: objetos necessários para a cena. 

Reserve essa aula para que os grupos trabalhem livremente na montagem da cena. Antes de 

começar o exercício, porém, fale brevemente com os estudantes sobre o sentido de um processo 

colaborativo. Nesse tipo de criação cada um tem uma função, que não é mais ou menos importante 

do que as outras. Para que o trabalho evolua é importante confiar nas escolhas de cada criador em 

suas diferentes funções. 
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Durante os ensaios, percorra os grupos para ajudá-los na organização do tempo. Incentive-os 

a experimentar e aceitar as ideias vindas dos demais colegas que ficaram responsáveis por funções 

específicas. Oriente também os estudantes a reflitir sobre uma “interpretação épica”: Como deve se 

portar um ator e cada um dos elementos em uma cena épica? Qual é a diferença entre o ator dramático 

e o ator épico? E uma cenografia épica e outra não épica? Não dê as respostas, mas leve-os a pensar 

que as características do teatro épico não devem ser verificáveis apenas na dramaturgia, mas todos os 

elementos da peça devem se empenhar neste sentido. Relembre nesse momento os traços épicos que 

verificaram na primeira leitura do excerto: fruição crítica, estranhamento e abertura de debate, por 

exemplo e leve-os a pensar como transpor tais características para os elementos dos quais ficaram 

responsáveis. 

 

Aula 4 – Apresentações 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou sala para prática teatral. 

Organização dos alunos: organizados em suas funções para o acontecimento da apresentação e para observação da cena. 

Recursos e/ou material necessário: materiais necessários para a realização da cena. 

No dia das apresentações, organize a ordem de entrada dos grupos e convide outras turmas 

da escola para assistir às cenas. Não se esqueça de filmar as apresentações para que sejam revistas 

por todos depois. 

Após as apresentações, converse com os estudantes sobre as diferenças de tratamento dado 

à cena pelos diferentes grupos, apesar de todos terem trabalhado com a mesma peça. Busque evitar 

que expressem juízos valorativos, pois não se trata de julgar quem fez melhor a tarefa. Procure manter 

o diálogo no campo da percepção das várias possibilidades de lidar com um mesmo material. Enfatize 

como formas diversas de abordagem possibilitaram significações diferentes para a mesma cena. Além 

disso, busque enumerar os recursos épicos utilizados e incentive os estudantes a refletir sobre eles: 

De que maneira recursos como o coro, por exemplo, foram utilizados pelos grupos? O que esses 

recursos significam na peça? E na recepção dela? Incentive ainda os estudantes a falar sobre como foi 

fazer a peça pensando na estrutura épica. O que perceberam de diferente? Quais foram as dificuldades 

e as novidades que surgiram nesse tipo de abordagem? 

Se houver interesse, a sequência pode se tornar um incentivo para um projeto maior no qual 

toda a turma se engaje na montagem da peça toda, e não apenas de um excerto. 

 

Material de apoio e referência 

BERTOLT, Brecht. Aquele que diz sim e aquele que diz não. In: Teatro completo 3.  

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004. 

______. Estudos sobre teatro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 

ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
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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 dos estudantes. 

Em um primeiro momento, espera-se que sejam capazes de refletir, debater e reconhecer as 

diferenças estruturais de uma dramaturgia épica por meio da leitura, bem como proceder ao roteiro 

de ações identificando suas características básicas. Em um segundo momento, é esperado que 

consigam colocar em prática tais conhecimentos e trabalhar de forma colaborativa na montagem de 

uma pequena cena de teatro épico. 

 

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. Defina, com suas palavras, teatro épico. 

2. Como a ideia de teatro épico pode mudar a forma como um ator atua? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes consigam reconhecer a diferença estrutural com relação às formas 
dramáticas das peças teatrais, ou mesmo de filmes e séries televisivas. Além disso, espera-se que 
sejam capazes de descrever e tentar interpretar, mesmo que em linhas gerais, algumas 
características e/ou recursos do teatro épico, como o uso do coro, a estrutura narrativa, o efeito 
de distanciamento, etc. 

2. A expectativa é que os estudantes consigam articular os debates sobre teatro épico com a 
necessidade de estar em cena de outro modo em uma peça com esse tipo de estrutura. Ou seja, 
que consiga visualizar no debate sobre teatro épico a questão da atuação teatral. Espera-se que 
consigam perceber a necessidade de uma interpretação que não seja totalmente amalgamada ao 
personagem, isto é, que assim como a cena épica busca criar distância da ilusão, a interpretação 
épica também recusa a incorporação do personagem pelo ator e tenta mostrar o personagem em 
vez de ser o personagem. 


