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Encenando o cotidiano 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A linguagem teatral é uma forma de comunicação e expressão humana. O teatro narra histó-

rias, acontecimentos e expressa emoções, desejos e sonhos. Por meio de encenações de textos tea-

trais, podemos observar diversas situações, entre elas as que fazem parte do cotidiano.  

Esta sequência explora a improvisação e jogos teatrais para construir pequenas cenas sobre o 

cotidiano dos alunos, desenvolvendo as capacidades de expressão e comunicação.  

Objetivos de aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo propor a criação de improvisações teatrais a partir 

da investigação de situações do cotidiano, desenvolvendo o trabalho colaborativo por meio do diálogo 

e da construção coletiva. 

Para isso, esta sequência explora, na unidade temática teatro, os seguintes objetos do conhe-

cimento e as respectivas 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; (EF15AR21) 

Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do 

outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva; (EF15AR22) Experimentar as possibilidades criati-

vas do corpo e da voz, discutindo questões de gênero e corpo. 

Recursos e materiais necessários 

Objetos facilitadores do jogo (optativo): tecidos, bolas, perucas, óculos, peças de roupas para compor 

figurinos, etc. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Improvisação de situações do cotidiano 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda 

Introdução: Apresentação do tema (10 minutos) 

O professor inicia a aula conversando com os alunos sobre quais podem ser os temas para a 

montagem de uma peça teatral. Após ouvir os alunos, que provavelmente apontarão os mais diversos 

temas, o professor comenta que é possível criar um espetáculo de teatro a partir de muitos temas, 

desde os mais complexos até os mais simples, como situações que vivemos no nosso dia a dia.  

Feita essa introdução, o professor diz aos alunos que, nesta aula, eles vão criar improvisações 

a partir de situações do cotidiano.  

Atividade: Improvisação (20 minutos) 

O professor senta-se com os alunos em roda e propõe um jogo de improvisação teatral no qual 

indica um “onde” (lugar) e os alunos devem criar ações comuns a esse local. Por exemplo, o professor 

determina como “onde” a biblioteca da escola e pede a um aluno que vá ao centro da roda e improvise 

uma ação que remeta a esse espaço. Em seguida, pede que entrem mais três alunos, um por vez, e 

também improvisem ações comuns a esse espaço, criando uma pequena cena. 

Neste primeiro momento, o jogo deve se limitar ao uso da expressão corporal, ou seja, não 

haverá falas. O professor deve propor diferentes lugares (“onde”) para que todos participem da ativi-

dade.  

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, o professor conversa com os alunos sobre a experiência. Pergunta se as ações 

representadas foram claras e se os alunos acreditam que seria possível identificar os locais somente 

observando essas ações. 

Aula 2 – Criação de cenas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: grupos de quatro ou cinco integrantes 

Introdução: Apresentação do tema (5 minutos) 

 Para iniciar a aula, o professor retoma rapidamente o que foi trabalhado na aula anterior e 

informa a turma de que esta aula será dedicada à criação de cenas a partir de situações do cotidiano 

dos alunos. 
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Atividade 1: Criação da cena (15 minutos) 

Os alunos devem se organizar em grupos de quatro ou cinco integrantes e conversar sobre 

situações corriqueiras, como uma aula na escola, um jantar em família ou o deslocamento até a escola. 

Após isso, cada grupo deve escolher uma dessas situações para encenar. 

O professor comenta que eles podem utilizar o exercício de improvisação da aula anterior 

como ferramenta de criação, mas que, agora, deverão acrescentar diálogos durante a improvisação. 

Se possível, podem ser disponibilizados acessórios para a composição das cenas, como objetos de cena 

e peças de figurino. 

Após esse momento de experimentação, cada grupo deve estabelecer a ação de cada inte-

grante e organizar a narrativa em começo, meio e fim. 

Atividade 2: Ensaio da cena (10 minutos) 

Os grupos devem dispor de um tempo para ensaiar até que se sintam confiantes para a apre-

sentação na aula seguinte.  

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

O final da aula deve ser um momento de conversa para que os alunos possam expor suas im-

pressões a respeito da atividade e dirimir dúvidas sobre a encenação. 

Aula 3 – Apresentação das cenas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: sala dividida em palco e plateia 

Introdução: Preparando o espaço de encenação (5 minutos) 

O professor e a turma organizam o ambiente da sala de aula em palco e plateia, destinando 

um espaço para a apresentação e outro para a turma assistir às cenas. Durante as encenações, a plateia 

deve fazer silêncio e observar como cada grupo criou suas cenas partindo de situações simples do 

cotidiano.  

Atividade: Apresentação das cenas (25 minutos) 

Cada grupo apresentará a cena duas vezes. Na primeira vez, encenarão da maneira como pla-

nejaram e ensaiaram. Na segunda, encenarão com intervenções da plateia, que poderá brincar com 

possibilidades de improvisação e transformação da cena. Assim, durante essa segunda apresentação, 

alguém da plateia pode bater uma palma como indicação de que a cena deve ser congelada. Com a 

cena congelada, o aluno que bateu a palma sugere algo que poderia acontecer a partir daquele mo-

mento. O professor, então, bate uma palma e os atores devem continuar a improvisação, incluindo a 

sugestão da plateia.  
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Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Depois das duas rodadas para cada grupo, o professor conversa com a turma, propondo as 

seguintes questões: 

• Como foi a escolha da situação cotidiana para desenvolver a encenação? 

• Quais são as diferenças entre representar a cena ensaiada e representar a partir das su-
gestões da plateia? 

• Quais dificuldades foram encontradas para a realização do jogo teatral? Como foram so-
lucionadas pelo grupo? 

 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos conseguiram fazer as improvisações teatrais 

(aula 1), se participaram da criação das cenas com base em situações do cotidiano (aula 2), se partici-

param da apresentação das cenas e se conseguiram improvisar as situações sugeridas pela plateia (aula 

3) e se participaram da conversa final (aula 3). 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que mais chamou sua atenção na cena apresentada pelo seu grupo? Você mudaria algo na en-
cenação? 

2. Qual situação cotidiana foi desenvolvida para a encenação? Foi difícil interpretá-la? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno demonstre consciência do processo de criação do grupo. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno demonstre consciência do processo de criação do grupo. 


