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Cenas que contam a escola 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, será trabalhada a encenação musical de uma situação vivenciada 

pelos alunos na escola. As cenas musicais serão autorais e terão como referência os espetáculos 

musicais criados por Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri para a companhia paulista Teatro de 

Arena na década de 1960. Com isso, espera-se que os alunos percebam que as manifestações 

artísticas podem e devem ser um importante instrumento na busca por um raciocínio crítico em 

relação à sociedade em que vivemos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer o trabalho dos espetáculos musicais desenvolvidos por Augusto Boal e 
Gianfrancesco Guarnieri para a companhia paulista Teatro de Arena na década de 1960. 

• Identificar de que forma os elementos da linguagem teatral e da música são utilizados 
pelos grupos e companhias estudados, relacionando-os com seu projeto social e político. 

• Montar um espetáculo musical coletivo. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

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. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo o Teatro de Arena 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: inicialmente em roda, depois organizados em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: computador conectado à internet; caderno, papel sulfite, lápis preto, caneta, 

borracha. 

Atividade 1: Introdução (20 minutos) 

Antes de começar a atividade, organize os alunos em círculo e conte que nesta sequência 

eles criarão cenas musicadas baseadas nos espetáculos musicais desenvolvidos por Augusto Boal e 

Gianfrancesco Guarnieri com o Teatro de Arena, uma das mais importantes companhias brasileiras, 

que surgiu em São Paulo na década de 1950. O Teatro de Arena, por meio de Augusto Boal, tem 

importância singular para o teatro brasileiro, uma vez que seu trabalho tinha como objetivo 

incentivar a dramaturgia nacional e a nacionalização dos clássicos. 

Você pode contar um pouco sobre a estética e a trajetória do Teatro de Arena. Explique que 

essa companhia teve referências no teatro do alemão Bertolt Brecht e que o diretor Augusto Boal, 

junto do ator e autor Gianfrancesco Guarnieri, iniciou experiências musicais, com os espetáculos 

Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes. 

Esses dois espetáculos, assim como outros da companhia, deixaram uma marca definitiva na 

história teatral do país, por meio de soluções estéticas legitimamente brasileiras. Nessas 

experiências, Boal também utilizava o sistema coringa, que consistia no revezamento entre os atores, 

que faziam todos os personagens, descaracterizando a ideia de papéis principais, secundários, etc. 

Atividade 2: Pesquisa (25 minutos) 

Feita essa introdução, peça à turma que se divida em grupos com oito ou no máximo nove 

integrantes. Instrua para que os grupos façam uma pesquisa sobre os espetáculos musicais do Teatro 

de Arena. Lembre-os de que Augusto Boal sempre trabalhou com a ideia de oprimido e opressor e 

seus trabalhos, inclusive os musicais, eram compostos de críticas sociais e políticas. Oriente-os a 

buscar esses elementos nos espetáculos pesquisados. Nessas pesquisas, os alunos podem buscar 

trechos das peças ou os textos na íntegra, sites e blogs que abordam a história do teatro brasileiro, 

reportagens, textos críticos sobre as peças de Boal e até mesmo gravações em vídeo de encenações 

desses textos. 

Reforce que as informações levantadas na pesquisa deverão ser registradas. Se possível, 

oriente os alunos a buscar gravações em vídeo em que possam ouvir trechos de canções que 

compunham esses espetáculos. A pesquisa finalizada deve ser trazida para a próxima aula. 
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Aula 2 – Preparando o musical 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em grupos (formados na aula anterior). 

Recursos e/ou material necessário: papel e lápis preto; instrumentos musicais; objetos e materiais que emitam som. 

Atividade 1: Relato da pesquisa realizada (15 minutos) 

Oriente os alunos a se unir nos grupos formados na aula anterior e fazer uma roda de 

conversa para que cada grupo apresente aos demais as pesquisas realizadas. Mesmo que as 

informações sejam parecidas, haverá um ponto de vista ou uma forma de interpretação diferente 

entre os grupos. Permita que todas as opiniões sejam ouvidas e respeitadas. 

Atividade 2: Criando a Cenas que contam a escola (30 minutos) 

Peça, em seguida, que os estudantes levantem problemas ou situações vivenciadas na escola 

e que precisam ser discutidas coletivamente. Se necessário, dê algumas sugestões, como falta de 

algum recurso importante, problemas na conservação do prédio, ansiedade ao estudar para as 

provas, situações de bullying vivenciadas entre eles, etc. Deixe que eles discutam e cheguem à 

conclusão de quais assuntos gostariam de abordar em suas cenas. Por fim, cada grupo deverá eleger 

um assunto para ser transformado em uma cena musical. A ideia é que haja um assunto diverso para 

cada grupo, sem repetições. 

Oriente os grupos a se reunir em suas carteiras ou sentados no chão. Informe que a turma 

montará um pequeno musical coletivo baseado nas propostas criadas por Augusto Boal e 

Gianfrancesco Guarnieri nos musicais Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes. Cada grupo 

montará uma cena musical para o espetáculo, com base na temática escolhida no início da aula. 

Explique que o grupo pode criar uma canção ou fazer uma versão de uma música que eles conheçam, 

com o tema a ser discutido. 

Para a montagem da cena, explique que o grupo deverá se ater aos seguintes pontos: 

• Em cada trecho da cena, a canção será cantada por um solista, por um coro e, em alguns 
momentos, por ambos. 

• Todos devem ser solistas em pelo menos uma frase musical. Para isso, deve-se usar o 
sistema coringa criado por Boal. 

• O grupo deve privilegiar o canto, mas pode usar instrumentos musicais como 
acompanhamento, caso um ou mais integrantes do grupo saibam tocar algum. 

• Todas as músicas devem ter seu ritmo marcado por palmas, batidas de mãos no corpo ou 
em objetos que emitam som, batidas de pé no chão, instrumentos sonoros alternativos 
de percussão (como garrafa plástica com areia ou outro grão que faça barulho, elásticos, 
papéis amassados, latas e outros suportes que possam ser batucados), etc. 

• A cena musical de cada grupo deve ter de 2 a 5 minutos. 
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Passe de grupo em grupo, orientando os diferentes modos de criação e ajudando-os na 

resolução de dificuldades. Peça, ao final, que cada grupo se reúna durante a semana para concluir a 

criação. 

 

Aula 3 – Ensaio geral 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula ou outro local que julgar preferível. 

Organização dos alunos: em grupos (os mesmos das aulas anteriores). 

Recursos e/ou material necessário: uma cópia das cenas musicais digitadas para cada integrante do grupo; instrumentos 

musicais; objetos e materiais que emitam som. 

Atividade 1: Ensaio dos grupos (20 minutos) 

Esta aula deverá ser usada para a eventual finalização da cena musical e para o ensaio dos 

grupos. Caminhe por entre os grupos para ajudá-los na finalização dos textos e nos ensaios. Para os 

ensaios, peça que se espalhem pelo pátio ou pela quadra da escola, para que consigam seguir com o 

trabalho sem interferência dos outros grupos. 

Atividade 2: Ensaio geral (25 minutos) 

Na segunda parte da aula, todos os grupos se juntarão para ensaiar o espetáculo. Sorteie a 

ordem de entrada de cada grupo no musical e faça ao menos dois ensaios gerais com todo o grupo. 

Ao final, informe os alunos que, na aula seguinte, eles apresentarão as cenas para a 

comunidade escolar. Para isso, escolha com a turma o local adequado para a apresentação e 

converse com a coordenação da escola, para reservar o espaço e o dia para a apresentação, para que 

as outras turmas possam assistir ao espetáculo. 

Nos dias que antecedem à apresentação, peça aos grupos que façam pelo menos mais dois 

ensaios e convidem os colegas de outras turmas para assistir ao espetáculo. Peça a eles também que se 

organizem para trazer todos os materiais e instrumentos necessários. Explique que, no dia da 

apresentação, todos os alunos deverão estar vestidos da mesma forma, seja com o uniforme, seja com 

outra vestimenta, pois, no sistema coringa, todos são iguais, não há protagonismo de nenhum tipo. 

 

Aula 4 – Apresentação 

Duração: 45 minutos. 

Local: espaço da escolar reservado previamente (pátio, quadra, etc.). 

Organização dos alunos: em grupos (os mesmos das aulas anteriores). 

Recursos e/ou material necessário: instrumentos musicais; objetos e materiais que emitam som. 

No dia da apresentação, oriente para que todos estejam com suas canções e eventuais 

marcações cênicas decoradas. Se for necessário, pode ser feito um último ensaio geral um pouco 

antes da apresentação, para que todos relembrem suas entradas e marcações cênicas. 
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No momento da apresentação, peça aos alunos dos grupos que não estão se apresentando 

que gravem e/ou fotografem o espetáculo. Após a apresentação, reveja as fotos e/ou gravações e 

peça aos estudantes que comentem sobre o que vivenciaram durante a montagem das cenas. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes relacionem estéticas teatrais a questionamentos sociais e políticos; 

• que os estudantes sejam capazes de pesquisar as dramaturgias de grupos teatrais; 

• que os estudantes sejam capazes de participar do processo de criação da cena musical, 
em grupo. 

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 nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como foi resolvido?”; “Os estudantes realizaram a 

proposta? Quais foram os resultados?”; “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. Enumere os elementos básicos utilizados no espetáculo musical elaborado. 

2. Como o processo de criação e a execução da cena musical contribuem para a compreensão de 
uma dramaturgia? 

Gabarito das questões 

1. Observe se os alunos compreendem que, para um espetáculo musical acontecer, é fundamental 
que haja uma canção que desempenhe o papel de texto teatral, atores-cantores e um público. A 
ausência de elementos como cenografia e figurino mais elaborada não impede que uma ação 
teatral efetiva ocorra, uma vez que, para o teatro de Augusto Boal, o conteúdo desse espetáculo 
é mais importante do que a forma. 

2. Resposta pessoal do estudante. Incentive o aluno a falar sobre sua experiência, indagando sobre 
a compreensão que teve do processo de criação e da apresentação de uma cena teatral-musical 
e de um espetáculo musical coletivo. 


