
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Riso e farsa 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática apresenta a farsa como gênero do teatro popular de rua. Por meio  

da leitura de cenas, bem como de jogos teatrais, os estudantes vão experimentar o teatro farsesco, 

explorando algumas de suas figuras básicas como o patrão e o empregado, o marido e a mulher, os 

coveiros e a alma penada, etc. Ao final da sequência, espera-se que os estudantes compreendam o 

riso como meio de questionar costumes e estruturas sociais. 

As indicações de artistas, obras, referências ou materiais são sugestões. Você pode selecionar 

outras referências que julgar preferíveis para o trabalho com a turma e adaptar as atividades como 

melhor lhe convier, desde que mantenha os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender os conceitos de farsa e de teatro popular. 

• Apreciar formas de comédia popular e de teatro de rua. 

• Criar, em grupos, pequenos esquetes de farsas. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática 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 
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções 
corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação 
teatral e no jogo cênico. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Riso em jogos teatrais 

Duração: 45 minutos 

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

Organização dos estudantes: em roda  

Recursos e/ou material necessário: um nariz de palhaço e um aparelho de áudio e músicas 

Atividade 1: Roda do riso (15 minutos) 

Nesse momento, não haverá um debate aprofundado, apenas uma roda de levantamento de 

ideias e imaginário sobre o tema. Peça aos estudantes que se posicionem em roda, em pé. Pergunte 

se alguém já foi ao circo ou já viu algum espetáculo de palhaços. Indague o que é o humor e o que é a 

comédia. Fale sobre a profissão do palhaço e a importância do riso. Se você se sentir à vontade, vista 

um nariz de palhaço e dê uma gargalhada, criando um momento de descontração. 

Diga aos estudantes que a primeira atividade será esta: o nariz vai passar de pessoa para 

pessoa, por toda a roda, e quem veste o nariz deve dar uma risada. Oriente os estudantes a procurar 

dar risadas diferentes, criativas, inusitadas. Uma música de fundo pode ser colocada para soltar a 

timidez e deixar o riso correr solto, dando preferência a músicas engraçadas, alegres e que remetam 

ao ambiente do circo ou da comédia.  

Depois da atividade, reúna-se com os alunos em roda e dialogue sobre o que foi vivenciado. 

Pergunte a eles se gostaram de participar do jogo e quais foram suas dificuldades e facilidades. 

Atividade 2: Jogo teatral – Corrida de palhaços (20 minutos) 

Peça aos estudantes que formem duplas. Explique que o jogo consistirá em simular uma  

corrida. No entanto, ninguém sairá do lugar, será como uma dança. Além disso, ela será feita em 

câmera lenta. O objetivo não é competir, mas fazer uma corrida engraçada, patética. Oriente os  

estudantes a fazerem gestos grandes, exagerados, depois pequenos, mínimos, sempre se movendo 

lentamente. A mesma música de fundo pode continuar tocando enquanto as duplas correm, todas 

simultaneamente. Depois, numa segunda fase, peça que todas as duplas olhem para uma única dupla 

em jogo, de modo que todos possam se assistir e ser assistidos por alguns instantes. 

Depois da atividade, reúna-se com os alunos em roda e dialogue sobre o que foi vivenciado. 

Pergunte a eles se gostaram de participar do jogo e quais foram suas dificuldades e facilidades. 

Roteiro de pesquisa – Preparação para a próxima aula (10 minutos) 

Explique aos estudantes que, na próxima aula, organizarão pequenas cenas improvisadas de 

farsas a serem apresentadas na outra aula. Pergunte o que eles sabem acerca desse gênero teatral 

popular da Idade Média. Depois, explique que as cenas de farsa apresentam conflitos engraçados, 

como na corrida de palhaços do jogo que eles acabaram de participar. A diferença é que elas possuem 

uma narrativa e também diálogos. Depois, peça aos alunos que mantenham as mesmas duplas da 
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atividade anterior e pesquisem, na internet e em livros, sobre farsas. Se possível, peça ajuda ao 

professor de Língua Portuguesa para que ele indique farsas ou comédias atuais inspiradas nesse  

gênero teatral. Cada dupla deverá escolher uma cena das que compõem a farsa escolhida. Sugere-se 

procurar pelas peças de Gil Vicente ou de Ariano Suassuna. Explique que, após escolherem a cena, 

devem organizar um texto com os pontos principais do que acontece na cena escolhida. Esse texto 

teatral precisa estar registrado no caderno ou numa folha de papel avulsa. 

 

Aula 2 – História da farsa 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos estudantes: sentados em carteiras, de frente para a lousa 

Recursos e/ou material necessário: projetor de imagens, computador e imagens digitais ou imagens em livros impressos 

Antes desta aula, que visa contextualizar o estudo da farsa, prepare uma apresentação de 

slides ou livros de arte que contenham imagens referentes ao teatro de rua popular medieval, ao 

teatro de rua popular contemporâneo e, também, trechos de textos teatrais de farsas. Você pode 

ainda selecionar vídeos para apresentar, em sites de sua confiança.  Esse material amplia o repertório 

dos estudantes e subsidia o trabalho que virá na sequência. Pesquise trabalhos dos grupos teatrais  

Tá na Rua, Cia. La Mínima, O Povo em Pé, Cia. São Jorge de Variedades e Grupo Galpão, bem como 

imagens e informações sobre a bufonaria e o teatro farsesco medieval. 

Atividade 1: Farsa e teatro popular (20 minutos) 

A fim de tornar a contextualização mais atraente para os estudantes, apresente imagens e 

textos com o objetivo de familiarizá-los com os conceitos de farsa, teatro profano e teatro de rua 

medievais. Além desses recursos, você pode trabalhar com vídeos de espetáculos e, como sempre 

indicamos, com relatos da experiência dos estudantes que já tenham visto peças que se aproximam 

desses gêneros teatrais. Conduza a conversa de modo que os estudantes cheguem aos conceitos por 

meio da leitura de imagens e dos textos, e não apenas por meio de uma aula expositiva.  

Afirme que, diferentemente dos mistérios, milagres e autos – outros gêneros teatrais medievais –, 

as farsas abordavam temas profanos e levavam os espectadores à reflexão por meio do riso. Evidencie 

que essa forma teatral, que geralmente acontecia em espaços como praças e quermesses, questiona 

os costumes e as estruturas sociais, colocando em xeque poderes, obediências e injustiças sociais por 

meio do riso e da comédia. Essa forma teatral nasceu e teve grande força durante o final da Idade 

Média europeia e chegou ao Brasil junto com os colonizadores portugueses, influenciando as artes de 

rua brasileiras, como o mamulengo, o repente a declamação da literatura de cordel. No Brasil, existem 

diversos dramaturgos que utilizaram e ainda utilizam as farsas como forma de expressão, como Ariano 

Suassuna, por exemplo. 
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Atividade 2: Roda de histórias – Preparação para a próxima aula (25 minutos) 

Em roda, peça a cada dupla formada na aula anterior que conte sobre a farsa que pesquisou: 

“Que histórias foram encontradas?”, “Que personagens estão envolvidos nelas?”, “Elas têm começo, 

meio e fim?”.  

É importante verificar se os estudantes, por meio da pesquisa, compreenderam o que caracteriza 

um texto teatral. Esses textos, também chamados de peças teatrais, em geral se organizam em partes 

ou atos. Cada ato gira em torno de um mesmo tema e é composto de uma série de cenas. Além de 

trazer as falas dos personagens e às vezes também as do narrador, os textos teatrais contêm rubricas, 

ou seja, informações sobre a divisão em atos e cenas da peça; indicações sobre o cenário, a iluminação 

e o figurino; indicações sobre a movimentação dos personagens em palco, as atitudes que devem 

tomar, os gestos que devem fazer ou a entoação de voz que devem usar, etc. 

Quando todos tiverem contado o que foi pesquisado, faça uma eleição com a turma de três ou 

quatro farsas para serem encenadas na próxima aula. Peça aos estudantes que formem, então, um 

grupo para cada farsa. O grupo deverá ter estudantes que vão participar como atores e estudantes 

responsáveis pelos figurinos, pelo cenário, pelos efeitos sonoros, pela música, pela direção e produção 

geral. Dê um tempo para que os estudantes se organizem e decidam quem vai desempenhar cada 

função e quem trará os materiais para a confecção da cena. 

Um meio interessante de ajudá-los nessa organização é entregar, a cada grupo, uma ficha a 

ser preenchida com as funções de cada um. Veja a seguir um exemplo de ficha. 

TÍTULO DA CENA (Autor) 

Função Estudante 

Diretor 
 

Cenógrafo 
 

Figurinista 
 

Maquiador 
 

Sonoplasta 
 

Produtor 
 

Personagens/atores 
(número de linhas de acordo o número de personagens e de atores) 

 

Outras atribuições que deseje incluir 
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Os estudantes devem escolher o local da apresentação, que pode ser um espaço da escola ou 

na sala de aula. Caso a opção seja por realizar a cena em um espaço comum, peça formalmente 

autorização à direção e à coordenação. Além disso, diga aos estudantes que eles devem considerar as 

perguntas a seguir para organizar o roteiro: “Como nós apresentaremos os personagens e seu conflito?”, 

“Como esse conflito pode se desenvolver de forma cômica?”, “Como esse conflito pode se resolver?”. 

 

Aula 3 – Brincando de farsa 

Duração: 45 minutos 

Local: espaço aberto, como o pátio da escola, ou uma praça próxima da escola 

Organização dos estudantes: inicialmente em círculo, em pé 

Recursos e/ou material necessário: uma caixa de som com música, adereços, maquiagem, objetos e figurinos que 

possam ajudar os estudantes 

Preparação da atividade (10 minutos) 

Explique mais uma vez aos estudantes as diretrizes do trabalho, expostas no fim da aula anterior. 

Dê um tempo para que os grupos se reúnam no espaço da escola escolhido por eles, maquiem-se, 

vistam-se e prepare-se. 

Atividade 1: Ação (25 minutos) 

Obtidas as autorizações para uso de um espaço comum da escola para as apresentações ou 

mesmo se optarem por realizá-las em sala de aula, combine com outro professor para que estudantes 

de outras turmas assistam às cenas. Ajude a organizar as apresentações de modo que todos os grupos 

assistam as apresentações dos demais. 

Lembre-se de fotografar as apresentações ou gravá-las em vídeo. Após todos se apresentarem, 

peça-lhes que voltem aos seus lugares ou para a sala de aula (caso a apresentação tenha ocorrido em 

outro espaço da escola). 

Atividade 2: De volta aos seus lugares ou à sala (10 minutos) 

Dê um tempo para que os estudantes tirem a maquiagem e se troquem. Em seguida, peça-lhes 

que formem uma roda para compartilhar a experiência.  

Incentive os grupos a falar sobre a própria cena e sobre as cenas dos outros grupos. Faça a 

mediação para que os estudantes exerçam a crítica de forma equilibrada, lembrando sempre que 

todos tiveram desafios e conquistas ao fazer a cena cômica, para trazer o riso e a alegria para suas 

cenas. Oriente o debate tanto sobre o modo como apresentaram as cenas, quanto sobre o tipo de 

crítica/assunto que cada cena gerou. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Há alguns aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nessa 

sequência. São eles: 

• que os estudantes compreendam o valor semântico e lúdico do riso;  

• que os estudantes participem de jogos teatrais com a finalidade de produzir riso; 

• que os estudantes pesquisem sobre a farsa e o teatro popular; 

• que os estudantes construam uma cena farsesca. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes perguntas: 

“Os estudantes participaram dos momentos de partilha?”, “De que forma?”, “Prestaram atenção às 

instruções das atividades?”, “Respeitaram a produção dos colegas?”, “Participaram da construção de 

uma cena farsesca na escola?”, “De que forma?”, “Ficaram satisfeitos com as próprias produções?” 

“Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Comente, com suas palavras, a frase: “O riso pode ser levado a sério”. 

2. Sobre a farsa, analise e identifique a alternativa incorreta: 

a) É um gênero de teatro popular, em que o cômico e o riso estão presentes. 

b) Foi uma forma de teatro que criticava as instituições religiosas, apenas na Idade Média 

europeia. 

c) É um gênero teatral geralmente apresentado na rua e em espaços públicos em geral. 

d) É uma forma de teatro popular, em que a crítica é feita por meio do humor. 

 

Gabarito das questões 

1. É desejável que os estudantes expliquem, com as próprias palavras, que há uma seriedade no uso 
do riso, que promove uma abertura crítica para assuntos considerados sérios ou que por algum 
motivo não podem ser discutidos. 

2. Alternativa b, pois a farsa é um gênero teatral vivo ainda hoje e que não se restringiu, portanto,  
à Idade Média. 


