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Jogo de fotografia teatral  

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Todas as atividades praticadas pelo ser humano ocorrem em algum espaço, daí que, a todo 

momento, processa-se uma relação entre aquele e este. Além disso, cada espaço tem sua identidade, 

que pode ser percebida, também, pela observação das ações que nele desenvolvem-se.  

Objetivos de aprendizagem 

Explorar, por meio de jogos de fotografia teatral, as relações entre os diversos espaços da es-

cola e de seu entorno e as ações neles desenvolvidas. 

Para isso, esta sequência visa a explorar duas unidades temáticas: teatro e artes integradas. 

Na unidade temática teatro, serão explorados os seguintes objetos do conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Elementos da linguagem – (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando ele-

mentos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.). 

Processos de criação – (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais e 

(EF15AR22) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discutindo questões de gênero 

e corpo. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados os seguintes objetos do conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação – (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 
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Recursos e materiais necessários 

Máquina fotográfica ou câmera de celular.  

Referências 

Espaço e teatro, de Anne Ubersfeld. Disponível em: 

<http://www.grupotempo.com.br/tex_ubersfeld.html>. Acesso em: 22 jan. 2018. 

Dinâmicas (exercícios de grupo) para teatro. Disponível em 

<http://www.uern.br/controledepaginas/Conteúdo%20para%20Módulos/arquivos/2208dinamicas_(

exercicios_de_grupo)_para_teatro.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018. 

O espaço teatral, o corpo e a memória. Disponível em: 

<http://www.seer.unirio.br/index.php/opercevejoonline/article/view/1362/1130. Acesso em: 22 

jan.2018. 

A fotografia como tradução da cena teatral. Disponível em: 

<http://www.spescoladeteatro.org.br/coluna/fotografia-como-traducao-da-cena-teatral>. Acesso 

em: 22 jan. 2018. 

Iconografia teatral – Acervos fotográficos de Walter Pinto e Eugénio Salvador. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Iconografia-teatral-acervos-fotográficos-

de-Walter-Pinto-e-Eugénio-Salvador-Filomena-Chiaradia.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Congelando uma cena 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Introdução: Os espaços do dia a dia (5 minutos) 

O professor deve iniciar a aula desenvolvendo uma conversa com os alunos a respeito de ações 

e lugares do dia a dia e, assim, introduzir o tema da aula (ações e espaços do dia a dia / ações desen-

volvidas em espaços que se frequentam todos os dias / relação entre atividades desenvolvidas e espa-

ços frequentados). Pode propor questões como “Por quais lugares vocês costumam passar diaria-

mente? Em quais costumam permanecer mais tempo?”, “Quem já prestou atenção nos lugares em 

que passa e em que permanece no dia a dia? E nas atividades que costuma praticar nestes lugares?” e 

“Será que, se o lugar fosse diferente, a atividade seria diferente? Por quê?”.  
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Desenvolvimento: Os espaços e as cenas (25 minutos) 

Realizada a conversa, o professor deve expandir a abordagem comentando que, assim como 

no dia a dia, os lugares, isto é, o espaço, é essencial também ao teatro, pois é nele que as ações ence-

nadas pelos atores acontecem. Em seguida, apresenta a proposta da aula: compor cenas teatrais que 

representem atividades praticadas nos diversos espaços da escola. Esclarece que as cenas compostas 

na vivência serão fotografadas em cada espaço e as fotografias serão apresentadas numa exposição 

(aula 3: Expondo as fotografias e refletindo sobre elas). 

O professor propõe a composição de uma cena que mostre alguma atividade que comumente 

se realiza na sala de aula. Orienta-os, então, a ir compondo a cena, aos poucos, da seguinte maneira: 

um aluno vai à frente da sala e inicia uma ação, como escrever na lousa. Este aluno deve “congelar 

essa ação”, isto é, permanecer na posição em que está para realizá-la, como se fosse uma estátua. Em 

seguida, outro aluno vai para o mesmo lugar e congela outra ação para complementar a primeira ação. 

Assim se desenvolve a vivência até todos os alunos estarem compondo a cena, que deve representar 

o espaço. Concluída a composição da cena, o professor deve fotografá-la. Se na turma houver muitos 

alunos, o professor deve organizá-los em grupos e solicitar a cada um a composição de uma cena, o 

que resultará na composição de várias cenas, uma diferente da outra. 

Encerramento: A(s) foto(s) da cena (10 minutos) 

O professor retoma, com a participação dos alunos, as etapas da vivência. Deve estimulá-los a 

mencionar as principais dificuldades para compor a(s) cena(s). Para isso, ele deve mostrar a(s) foto(s) 

aos alunos e solicitar que observem as expressões corporais e faciais e procurem identificar a ação 

representada e o espaço em que se realiza. Deve levá-los a refletir sobre a seguinte questão “Será que, 

observando a cena congelada, é possível identificar o que está sendo representado e o espaço onde 

ocorre a representação?” também deve chamar a atenção para a(s) foto(s), cuja função é registrar a(s) 

cena(s) congelada(s).  

Aula 2 – Explorando os espaços da escola 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupo com cinco integrantes ou seis 

Introdução: Cenas em espaços da escola (5 minutos) 

Com a participação dos alunos, o professor relembra a vivência da aula anterior (cena(s) con-

gelada(s) e fotografia(s)). Organiza-os em grupos e explica a vivência desta aula: criar cenas teatrais 

congeladas a partir dos espaços da escola. 
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Desenvolvimento: Criação das cenas (20 minutos) 

Para estimular a criação, o professor deve caminhar com a turma pela escola. Nesta caminhada 

deve propor que observem os espaços e o que ocorre neles (espaços e sua dinâmica), as ações e as 

atividades que em cada um deles desenvolvem-se e anotem as ideias que surgirem durante a obser-

vação.  

Em seguida, o professor deve conceder tempo aos grupos para escolha do espaço e composi-

ção da cena que nele representarão. Também deve retomar a necessidade de serem empregadas ex-

pressões faciais e corporais, dada a importância de ambas na composição da cena. 

Sugestão 
Podem-se oferecer aos grupos objetos e adereços cênicos – roupas, perucas, óculos, bonés, copos e bolas, por exem-
plo.  

Encerramento: Apresentação das cenas (15 minutos) 

O professor esclarece que as cenas compostas serão congeladas e apresentadas, além disso, 

serão fotografadas durante a apresentação, por ele ou por algum aluno de outro grupo. Retoma que 

as fotografias serão empregadas na exposição (aula 3: Expondo as fotografias e refletindo sobre elas). 

Explica que, durante a apresentação, os integrantes dos outros grupos, deverão observar a 

cena congelada e buscar relacionar o espaço selecionado e a ação que ali se desenvolve. 

Para a próxima aula, o professor deve providenciar a impressão das fotos tiradas nas aulas 1 e 

2, pois com elas será organizada a exposição. Também avaliar como as fotos serão expostas: em varal 

ou em mural. Se optar pelo varal, deverá providenciar fio de náilon, arame ou barbante. 

Aula 3 – Expondo as fotografias e refletindo sobre elas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: transitando pela extensão do mural ou do varal 

Introdução: Exposição das fotografias (5 minutos) 

O professor deve explicar aos alunos a proposta desta aula: organizar um mural ou um varal 

para expor as fotografias das cenas congeladas, as quais foram tiradas nas aulas 1 e 2, e apreciá-las. 

Esclarecerá que as fotografias foram impressas, portanto poderão ser expostas. 
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Desenvolvimento: Apreciação das fotografias (25 minutos) 

Com a participação dos alunos, o professor deverá organizar a exposição, primeiro expondo as 

fotografias (no mural ou no varal), de forma que todos da sala possam observá-las. Durante a exposi-

ção, deve conversar com eles para que considerem a sequência das cenas congeladas, ou seja, quais 

fotografias são da aula 1 e quais são da aula 2 e agrupá-las seguindo este critério. Depois deve esti-

mulá-los a observar as fotografias.  

Encerramento: Reflexão a partir das fotografias (10 minutos) 

Depois da observação, o professor deve desenvolver uma conversa levantando os seguintes 

pontos: 

• Na aula 2, como foi a escolha do espaço? Naquele espaço, o que mais chamou a atenção 
do grupo? 

• A criação da cena partiu de qual ação relacionada àquele local? 

• Como foi dada expressividade à cena? 

• Para tornar a cena mais expressiva, foi(ram) necessário(s) algum(ns) adereço(s), isto é, al-
gum(ns) recurso(s)? Qual(is)? 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos participaram da composição das cenas para 

a fotografia (aula 1), se participaram da criação e da apresentação das cenas relacionadas a determi-

nado espaço da escola (aula 2) e se participaram da reflexão sobre a vivência da aula 2 (aula 3), bem 

como se compreenderam a relação entre ações e espaço onde se realizam e se apreenderam as noções 

de espaço no teatro e de fotografia teatral (fotografia da cena congelada). 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Num determinado lugar, realizam-se determinadas atividades, ou seja, existe relação entre o es-
paço e as ações. 

Dê exemplos que comprovem que é possível identificar um espaço e representá-lo por meio de 
atividades que ali se realizam. 

2. Se pudesse realizar uma cena congelada em outro espaço que não os da escola, qual você esco-
lheria? 

Qual ação seria representada nesta cena? 

Você usaria algum adereço? Qual? Se não, por quê? 

 

Gabarito das questões 

1.     Resposta pessoal.  

A resposta pode variar, entretanto deve expressar a compreensão de que se relacionam espaço e 
ações que comumente nele realizam-se. As ações que realizamos sempre estão ligadas a um espaço, 
por exemplo: surfar é uma ação que realizamos no mar e fazer uma prova escrita é uma ação que 
realizamos, geralmente, em uma sala de aula. 

2.      Respostas pessoais desde que considerada a relação entre espaço e ação. 

 


