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APRESENTAÇÃO 

A existência de grupos de teatro é um dos elementos que compõem a 

cultura das instituições de ensino, especialmente nas escolas públicas e de 

Educação Básica. Estes grupos, têm se mantido geralmente por iniciativas 

próprias, e também dos alunos, que percebem nesses grupos um espaço onde 

podem se manifestar e se expressar, visto o caráter essencialmente teórico das 

demais disciplinas que compõe o currículo.  

Ao longo de cinco anos, atuando na elaboração de políticas públicas em 

educação, na produção de material didático para professores e alunos de Arte 

na Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) e nos últimos três 

anos atuando diretamente com a formação continuada de professores da rede 

estadual de Educação Básica do Paraná no Centro Estadual de Capacitação 

em Artes Guido Viaro (CECAGV), em Curitiba, pude identificar algumas das 

principais dificuldades e necessidades dos sujeitos que atuam como 

professores/diretores de grupos teatrais nas escolas estaduais.  

Desta forma, o presente Caderno Pedagógico, intitulado: “Caderno de 

orientações ao organizador de grupo teatral na escola”, visa subsidiar o 

trabalho de professores/ orientadores de grupos teatrais na escola, trazendo 

fundamentação teórica e propostas práticas para a atuação destes 

profissionais, na intenção de aprimorar sua prática, oferecendo caminhos 

metodológicos, para que possam desempenhar suas funções de acordo com 

atuais políticas educacionais do Estado do Paraná e com as modernas 

metodologias de ensino do teatro na escola. 

 



1. INTRODUÇÃO 

A preocupação em pensar, elaborar e oferecer formação continuada e 

permanente ao professor/ diretor de grupo teatral, sempre foi foco de atenção 

dos docentes atuantes na formação continuada no CECAGV, preocupados que 

este desenvolva os conteúdos próprios do teatro e não apenas a encenação, 

como um fim em si mesmo, com seus alunos. “As energias do diretor devem 

estar o tempo todo focalizadas na descoberta, tanto pelos atores como pela 

equipe técnica, de insights e perspectivas mais profundas para intensificar a 

comunicação teatral”. (SPOLIN, 2001, p.24). Estas descobertas deveriam ser o 

objetivo central no processo criativo na prática com a linguagem dramática na 

educação e não apenas a preocupação com uma montagem teatral, como 

foco, que na maioria das vezes acontece. 

E da mesma forma que existe a tradição dos grupos teatrais nas 

escolas, infelizmente, existe a (con) tradição das montagens teatrais apenas 

para festas comemorativas, fato que enfraquece o ensino de teatro do ponto de 

vista educativo. Muitos profissionais, bem intencionados, porém, sem a devida 

formação fortalecem este tipo de atitude, por desconhecer o valor pedagógico 

da efetiva presença da linguagem teatral na Educação Básica. 

Assim, o presente caderno pedagógico, intenciona apresentar e explorar 

referenciais bibliográficos e cinematográficos sobre a história do teatro, teoria e 

metodologias de ensino do teatro, estimular a fruição cultural e artística dos 

professores, buscando a ampliação de seu repertório da produção teatral e 

fundamentar e aprimorar a prática pedagógica dos participantes, para uma 

melhor atuação frente a grupos teatrais nas suas escolas. 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A constatação de práticas como: a preparação de uma peça teatral de 

autoria de um dramaturgo famoso, ou ainda, a adaptação de fábulas infantis e 

clássicos da literatura infantil, são algumas das atividades em teatro que 

geralmente aparecem como primeiras, ou únicas experiências com o teatro, 

que alunos da educação básica obtiveram durante sua vida, e tais experiências 

na maioria das vezes, só foram possíveis graças a sua participação num grupo 

teatral em sua escola. 

Cada aluno/participante do grupo de teatro traz suas próprias 

experiências e conhecimentos sobre o que pensa ser e o que já fez em teatro e 

a existência de um grupo dramático na escola poderá contribuir de diversas 

formas na formação dos alunos, desta forma, concordamos com a afirmação 

de Courtney a respeito do fazer teatral com adolescentes: 

... trabalhando em grupos dramáticos podem superar 
satisfatoriamente as dificuldades que surgem em discussões e a 
organização propicia que: o grupo mantenha-se unido pela amizade; 
que o líder seja aprovado pelos membros e que os membros sejam 
estimados pelo líder; que o líder tenha a aprovação de uma 
autoridade delegada pelo professor da classe; que a tarefa do grupo 
esteja dentro da compreensão e capacidade do grupo e que contenha 
a oportunidade de ser bem-sucedida; que o grupo se encontre 
regularmente para o objetivo para o qual foi formado; que haja uma 
atitude permissiva adequada por parte do professor que encoraje a 
responsabilidade e iniciativa do grupo. (COURTNEY, 2003, p. 198). 

 

Desta forma, o presente caderno pedagógico, pretende apresentar 

aspectos significativos da legislação brasileira, no que se refere ao ensino de 

teatro, a origem e influência dos grupos teatrais no Brasil e no Paraná, as 

metodologias e técnicas teatrais presentes no fazer dos professores/ 

orientadores de grupos teatrais na escola, além de orientações gerais sobre o 

processo pedagógico com o teatro na educação. 



2.1.1 A Legislação sobre o ensino do teatro no Brasil 

Desde o processo de colonização do Brasil, o ensino do teatro já se 

fazia presente nos processos de educação formal e não formal no Brasil, 

porém, geralmente utilizado como suporte ou ilustração nas demais disciplinas 

e/ou em atividades escolares ligadas às atividades festivas e comemorativas 

na escola. 

Em 1971, com a lei federal n. 5.692/71, em seu artigo 7º determinava-se 

a obrigatoriedade do ensino da Arte, denominada de Educação Artística, nos 

currículos de 1º e 2º graus (respectivamente Ensino Fundamental e Médio), 

porém, como aponta o autor e pesquisador Arão Paranguá, 2002: 

... prevendo-se a modalidade artes cênicas, para ser ministrada de 
maneira polivalente junto a música, artes plásticas e desenho, 
durante cinqüenta minutos por semana, o que se tornou, na 
experiência concreta da sala de aula, algo de difícil realização. 
(SANTANA, 2002. pg. 106). 
 
 

Contudo, o ensino do teatro aparece como obrigatório, pela primeira vez 

na legislação brasileira de ensino, a partir da publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, oriundos da implementação da Lei de Diretrizes e Base 

da Educação (LDB), nº 9394/95. 

§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação 

dada pela Lei nº 12.287, de 2010). 

Com os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados em 1997, o 

teatro é inserido como uma das “Linguagens Artísticas” do ensino da Arte na 

Educação Básica. 



Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam o ensino e a 
aprendizagem de conteúdos que colaboram para a formação do 
cidadão, buscando igualdade de participação e compreensão sobre a 
produção nacional e internacional de arte. A seleção e a ordenação 
de conteúdos gerais de Arte têm como pressupostos a clarificação de 
alguns critérios, que também encaminham a elaboração dos 
conteúdos de Artes Visuais, Música, Teatro e Dança e, no conjunto, 
procuram promover a formação artística e estética do aprendiz e a 
sua participação na sociedade. (BRASIL, 1997) 

 

 No Paraná, com a publicação das Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica, em 2008, o ensino do teatro é apresentado como uma das áreas 

artísticas da disciplina de Arte, que recebe grande incentivo e apoio, por meio 

de publicações e de investimentos em formação continuada. 

2.1.2 Os grupos de teatro no Brasil e no Paraná 

O movimento do teatro de grupo se inicia no Brasil no final do século XX, 

a partir de influências de grupos existentes na Europa e nos Estados Unidos. 

Como afirma Oliveira, 2005. 

A cultura de grupo no Brasil começa a partir das influências de grupos 
e companhias estrangeiras, “como Berliner Ensemble, de Bertold 
Brecht; o Living Theatre, de diferentes grupos de Grotowski; de Peter 
Brook e, mais recentemente, os grupos do Teatro Antropológico, sob 
a influência de Eugênio Barba.” (OLIVEIRA, 2005, p. 117). 

 

 Desde a experiência, já existente em nosso país, de grupos como o 

Teatro Oficina, coordenado pelo ator e diretor José Celso Martinez Corrêa, em 

São Paulo e o Teatro de Arena, também em São Paulo, fundado por José 

Renato Pécora e posteriormente, a constituição de grupos, tem inicio em nosso 

país, o desenvolvimento de diversos grupos, tais como: o Teatro Galpão, que 

segundo seus participantes se constitui como um grupo de atroes que realiza 

teatro de pesquisa. No Paraná destacam-se as experiências dos grupos: 



Antropofocus, fundado em 2000, em Curitiba, da Confraria Cênica e da Cia 

Senhas de Teatro, em atividade desde 1999, entre outras.  

A existência e permanência destes grupos artísticos, provavelmente 

influenciou o desenvolvimento de grupos teatrais, também, no interior das 

escolas. A existência de um grupo artístico na escola é fator de aglutinação, 

participação e interesse por parte de muitos alunos, pois se trata de uma 

atividade essencialmente coletiva, que favorece entre muitas outras coisas, a 

expressividade dos alunos, o fortalecimento do coletivo escolar e uma 

oportunidade para diversificar as atividades que compõem o currículo escolar.  

Nesse sentido, muitas vezes cabe ao professor, seja de Arte ou das 

demais disciplinas, fomentar, orientar, organizar e manter um grupo de teatro 

na escola. “Tanto nas melhores condições como nas menos favoráveis, a 

tarefa do professor é a de funcionar como um guia gentil e suave”. (SLADE, 

1978, p. 44).  

Este profissional cumpre esta atividade dispondo, muitas vezes, apenas 

de “boa vontade”, pois não possui a formação adequada e necessária para 

exercer o papel de professor/ diretor de grupo teatral na escola, pois muitos 

professores com carga horária incompleta são destinados a assumirem as 

aulas e projetos na área de Arte, assim o fazem, mesmo que intuitivamente e 

precariamente com o pouco ou nenhum conhecimento que possui. 

3. METODOLOGIA: 

Em relação às práticas pedagógicas presentes nos processos de grupos 

teatrais e também no ensino do teatro, constatam-se, três grandes práticas no 

cotidiano das escolas: os jogos dramáticos, os jogos teatrais e as 



improvisações. Os professores/ diretores de grupos teatrais na escola em 

geral se utilizam dos jogos dramáticos, teatrais e das improvisações durante as 

aulas e períodos de ensaio, no processo de preparação do corpo, da voz e na 

construção dos personagens. 

3.1 A preparação do corpo 

No teatro existe uma preocupação especial com o corpo, por ser ele o 

veículo de comunicação e expressão de sentimentos, informações, emoções, 

etc, com o público, desta forma, o corpo é o mais importante material de 

trabalho do ator. 

Existe uma infinidade de exercícios e jogos teatrais utilizados para 

exercitar e estimular o corpo, aprimorando assim a consciência corporal, 

expressividade, agilidade, reflexos e flexibilidade dos atores em cena.  

Os jogos e exercícios de expressão corporal são técnicas utilizadas para 

ampliar as possibilidades de movimento e a expressividade gestual, corporal e 

facial dos atores. 

No corpo do ator em cena, destacam-se alguns focos muito importantes 

de expressão e comunicação: 

 A face (expressão facial): os músculos faciais oferecem infinitas maneiras 

de expressão por meio dos olhos, boca e sobrancelhas. 

 As mãos (gestos): Todo o corpo pode se expressar, porém, as mãos e 

dedos oferecem gestos mais refinados. 

 O corpo: pescoço e cabeça, braços e mãos, pernas e pés. 



Sugestão de exercícios de aquecimento corporal 

 Em pé e com os pés separados, oscilar levemente o corpo e perceber o 

deslocamento do peso de um lado para outro, para frente e para traz. 

Alongamento: 

 Estender os braços para cima, como se fosse pegar um objeto, 

segurando por um tempo, em seguida, soltando-os bruscamente. 

 Inclinar o tronco para frente, deixando a cabeça e os braços pendurados, 

emitindo um som nasal, subindo aos poucos, levantando a cabeça por 

último. 

 Contrair os ombros elevando-os por um tempo, para em seguida relaxar, 

soltando-os pesadamente. 

 Rotação de ombros, juntos e separadamente. 

 Rotação de cabeça, (sim, não, talvez) pendulo e rotação para os dois 

lados. 

 Massagem facial: tocar levemente toda a face com as pontas dos dedos, 

como se tocasse um piano. 

 

3.2 A preparação da voz 

A voz do é uma das principais ferramentas de trabalho dos atores, pois 

expressa e comunica sentimentos e emoções. Os atores utilizam este recurso 

para caracterizar suas personagens. Utilizando-se o texto a ser encenado, 

podem-se identificar indicações sobre a personagem. 

Porém, este importante instrumento necessita de cuidados e de 

preparação para que exerça sua função de forma saudável, com qualidade e 

precisão. 

 Em caso de problemas ou dúvidas com a voz procure um 

Fonoaudiólogo. 



 Tome água (à temperatura ambiente), antes, se possível durante e 

depois de usar a voz. 

 Faça aquecimento vocal, e desaquecimento logo após a atividade; 

Sugestão de aquecimento vocal 

 Sons nasais – (M N) – associados à rotação de língua, mastigação 

sonorizada, estalo de língua, mastigação, som da sirene. 

 Sons vibrantes – vibração de lábios e língua. 

 Sons hiperagudos – produção vocal no registro elevado de falsete – 

sopro e miniminimini. 

 Vocalizações com sequência de vogais – I E E A O O U. 

 Exercícios articulatórios – trava línguas.  

 Jogos musicais. 

  Para que a extensão vocal seja trabalhada, deve-se associar variações 

de frequência aos sons nasais e vibrantes por meio de:  

 Sons de frequências médias para as agudas e depois para as graves. 

 Sons de frequências graves para as agudas. 

 Sons de frequências agudas para as graves. 

 Sons ondulatórios em frequências agudas ou graves. 

OBS: O aquecimento vocal tem a duração média de 15 minutos. 

 

Sugestão de desaquecimento vocal 

  Técnica do bocejo espreguiçando-se. 

 Rotação de cabeça com vogais A O U. 

 Sons nasais e ou sons vibrantes associados a descendentes. 

 Voz salmodiada com estrofes de trava línguas, frases ou sequências 

automáticas. 

OBS: O desaquecimento vocal tem a duração média de 15 minutos. 



3.3 A escolha do texto 

Uma das atividades mais importantes e difíceis, inerente ao papel do 

professor/orientador de um grupo teatral, é a escolha do texto que será 

montado com os alunos/ participantes do grupo. A escolha deve ser coletiva, 

sempre que possível. Os alunos devem participar ativamente do processo de 

escolha do texto, assim terão mais empenho, dedicação e a sensação de 

pertencimento ao grupo e ao trabalho. 

Porém, antes de definirem o texto, juntos, procurem responder a essas 

perguntas: 

Quem será a plateia?  Qual a habilidade dos atores? Tenho a equipe 

técnica para dar conta? É uma peça que eu (orientador) posso dar conta? A 

peça é teatral? Será uma experiência criativa para todos? Será divertido fazê-

la? E principalmente, o que queremos dizer por meio dessa peça? 

Além de utilizar um texto já pronto, método tradicional, o grupo tem 

outras opções de trabalho: 

 Criação coletiva: A partir de improvisações, o grupo poderá criar 

coletivamente um texto. 

 Adaptação: De texto teatral ou de qualquer outro texto pelo grupo. 

 Esquetes: São pequenas peças ou cenas, com menos de 10 

minutos de duração cada, apresentadas individualmente ou 

organizadas/ agrupadas por tema. 

3.4 Escolha do elenco/ distribuição de papéis 



Depois da escolha do texto, escolher o elenco e distribuir os papéis, 

certamente é mais uma atividade que exigirá do orientador do grupo, muito 

cuidado, delicadeza e paciência.  

Por se tratar de teatro na educação, é aconselhável que todos os 

participantes estejam envolvidos no processo, ainda que nem todos possam ou 

queiram participar como atores, devem existir atividades para todos na 

montagem.  

Antes de iniciar o processo de seleção, reflita sobre esta questão: Qual a 

experiência de cada integrante do grupo? Se a peça surgiu a partir de um 

processo de construção coletiva, será mais fácil organizar o elenco, pois 

durante as improvisações você poderá observá-los individualmente durante a 

ação.  

No caso de montagens tradicionais, adaptações e/ou esquetes, a forma 

mais indicada e utilizada para a escolha de elenco e distribuição de papéis são 

os testes utilizando jogos e improvisações a partir do tema da peça. 

Sugestão de atividade: 

Selecione algumas das cenas mais importantes da peça, uma para cada 

um dos personagens; 

Solicite que em grupos (de acordo com o número de personagens da 

cena), cada um dos interessados nos papeis em questão, improvisem a partir 

do tema central da cena. 

Todos os interessados deverão improvisar todas as cenas, para que se 

percebam e sejam analisados pelo professor/orientador. 



Em grupo (roda de conversa), peça que o grupo comente sobre o 

desempenho de todos, inclusive os interessados nos papeis (auto avaliação). 

3.6 Técnicas teatrais para o ensino de teatro 

3.6.1 Jogo dramático 

O jogo dramático, também conhecido como jogo de faz-de-conta é uma 

forma de jogo espontânea realizada por crianças, diferenciando-se 

prioritariamente do jogo teatral, pelo fato de não existirem neles as regras 

convencionadas do teatro. Todos os participantes jogam juntos, portanto, não 

há divisão entre palco e plateia, e sim momentos de observação. 

Para o autor inglês Peter Slade (1978, p. 17) “O jogo dramático é uma 

parte vital da vida jovem. Não é uma atividade de ócio, mas antes a maneira da 

criança pensar, comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ousar, experimentar, 

criar e absorver”. 

Slade divide o jogo dramático em Jogo Pessoal, onde atuam as próprias 

crianças e Jogo Projetado, quando as crianças se utilizam de objetos, 

brinquedos e principalmente de uma forte projeção mental para objetos 

manipulados durante o jogo de faz-de-conta. 

3.6.2 Jogo teatral 

Os jogos teatrais são estruturas de jogos que podem ser utilizados no 

teatro, no processo de criação e experimentação. Segundo a pesquisadora 

brasileira Ingrid Dormien Koudela: 

O processo de jogos teatrais visa efetivar a passagem do jogo 
dramático (subjetivo) para a realidade objetiva do palco. Este não 
constitui uma extensão da vida, mas tem sua própria realidade. A 



passagem do jogo dramático ou jogo de faz-de-conta para o jogo 
teatral pode ser comparada com a transformação do jogo simbólico 
(subjetivo) no jogo de regras (socialização) (KOUDELA, 2006. p. 44). 

 

Desta forma, como destaca Koudela, é muito importante que se tenha a 

real noção da importância do jogo dramático e, ainda mais, do processo de 

transição para o jogo teatral. 

Na presente proposta de intervenção, as ideias dos autores Peter Slade 

e Ingrid Koudela, serão fundamentais para a abordagem inicial com os 

professores participantes do processo de formação continuada, pois tal 

transição, do jogo dramático para o jogo teatral será um dos grandes focos de 

atenção ao se abordar o ensino da linguagem teatral na escola, com alunos de 

todas as idades e não apenas as crianças. 

Sugestão de jogo teatral: 

Exposição "alguma coisa para fazer"  

1ª parte (Dois times, frente à frente, jogadores e plateia só observa). 

2ª parte (dois times, frente à frente, jogadores e plateia - contar quantas 

tábuas de forro tem no teto). 

Objetivo: compreender a importância da ação no teatro. 

Adaptação do Fichário de Viola Spolin (ficha A1). 

3.6.3 Improvisação 

“Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas 

são capazes de improvisar”. (SPOLIN, 2005, p. 3), de acordo com a teórica e 

pesquisadora norte-americana Viola Spolin, considerada a avó do teatro 

improvisacional, a técnica da improvisação é possível ser apropriada por 



qualquer pessoa, o que reforça o fato de ser a improvisação uma das principais 

formas metodológicas utilizadas na educação no processo de ensino do teatro. 

A técnica da improvisação consiste na apresentação de algo (cena ou 

peça) de algum tema determinado anteriormente, porém, sem preparação 

prévia. No entanto existem diversas formas de improvisação, entre elas, a 

improvisação preparada, que consiste na interpretação de algo (personagem, 

ação, situação, tema, etc.), previamente conhecido e/ou estudado pelo ator. 

Em função do esforço na busca de resolução ao problema estabelecido 

pela improvisação e pela falta de preparação para se representar a cena, no 

ato ou momento da improvisação, esta se caracteriza como uma simples e 

eficiente forma para a experimentação de novas alternativas, exercício mental, 

planejamento, raciocínio, suposições, criatividade, entre outros, nos processos 

de ensino do teatro, na educação escolar. Segundo Sandra Chacra: 

A improvisação pode provocar a penetração da arte na vida. É ela um 
caminho, um elemento mediador capaz de ligar o homem comum ao 
mundo da estética, não somente como apreciador, mas também como 
um produtor de arte. (CHACRA, 1996, p. 97). 

 

Como destaca Chacra, a improvisação, por se tornar um caminho 

mediador entre os alunos e universo artístico, torna a aprendizagem teatral tão 

intuitiva que possa ser aprendida por meio da experimentação. 

Entre as propostas contemporâneas para o ensino de teatro, temos 

como referência a teoria de “Estímulo Composto”, do autor John Somers. 

O estímulo composto inclui diferentes artefatos – objetos, fotografias, 

cartas e outros documentos, incluídos em um container apropriado. A 

significância é dada pela justaposição cuidadosa de seu conteúdo - o 

relacionamento entre eles e o detalhe dos objetos sugere motivação e 

ação humana (SOMERS. p.178. 2011). 



Sugestão de jogo utilizando a técnica do estímulo composto: 

Improvisação “Abra a mala e conte uma história”  

Cada participante deverá trazer de casa um objeto que tenha uma 

história onde ele fez parte (foto, roupa, joia, utensilio, livro, documento, etc.,). 

Os objetos serão colocados numa caixa, de modo que ninguém possa 

saber o que está dentro. 

Formação: todos sentados no chão em roda. 

Cada participante deverá retirar um dos objetos de dentro da caixa (não 

podendo ser o que trouxe); 

A partir do objeto retirado, o participante deverá contar uma história 

inventada de improviso aos demais participantes, como se aquele objeto fosse 

seu. 

A medida que as histórias inventadas chegarem ao fim, as verdadeiras 

histórias dos objetos deverão ser contadas aos demais integrantes. 

Complemento: 

As histórias inventadas e/ou verdadeiras poderão ser utilizadas como 

tema ou situação para nortear novas improvisações. 

3.7 Ensaios 

O período de ensaios é extremamente importante para a concretização e 

sucesso da montagem pretendida, pois é o momento de criar e reforçar por 

meio de jogos, improvisações as interpretações, as falas, marcações, entradas 



e saídas de cena, testar os cenários, figurinos, maquiagens, luz, som, entre 

outras coisas. 

Para que o período de ensaios seja proveitoso e eficiente é 

indispensável que todos do elenco e equipe técnica estejam presentes em 

todos os ensaios estabelecidos pelo cronograma de trabalho.  

Segundo a pesquisadora Viola Spolin, 2005, pg. 295, “A organização 

dos ensaios deve ser orientada pela divisão em três momentos”: 

 Aquecimento os atores e o diretor: estabelecer as bases dos 

relacionamentos e atitudes em relação à peça e aos outros. 

 Período espontâneo criativo: sessões de “escavação” (pesquisa), onde 

todas as energias são canalizadas para o completo potencial artístico. 

 Polir e integrar todas as facetas da produção numa unidade, ou seja, o 

momento de buscar a harmonia entre os diferentes elementos do 

espetáculo (luz, cenários, figurino, maquiagem, interpretações, etc.). 

3.7.1 Marcação 

Marcação é a coreografia da cena, ou seja, depois de definidas todas as 

movimentações, ações, entradas e saídas de cena, gestos, expressões, etc., a 

peça está pronta para ser marcada. A partir da marcação da cena, os ensaios 

seguintes servirão para memorizar, reforçar e naturalizar as marcações. 

Lembre que fazer marcação prematura pode matar a intuição e a 

espontaneidade nascentes no processo. A marcação poderá ser guiada pelo 

próprio texto, pela sonoplastia ou pela iluminação. 



3.8 Sugestões de rotina de trabalho com o grupo de teatro 

A rotina de trabalho para cada encontro deverá ser previamente 

determinada pelo professor/ orientador, que por sua vez deverá comunicar a 

todos. O grupo deverá procurar seguir a rotina de trabalho, com dedicação e 

comprometimento com o grupo e com a proposta de trabalho. 

“Um relacionamento de grupo, saudável, exige um número de 
indivíduos trabalhando interdependentemente, para completar um 
projeto com total participação individual e contribuição pessoal”. Viola 
Spolin. 

 

Algumas orientações aos professores orientadores, durante o processo: 

 Sempre respeitar as capacidades e limitações de cada aluno; 

 Não utilizar termos de julgamento com os alunos� não julgar se o 

exercício foi “bom” ou “ruim”; 

 Nunca estabelecer comparações entre os alunos; 

 Fazê-los perceber se os objetivos propostos foram ou não 

alcançados pelo grupo. 

Dentre as várias formas de trabalho com grupos de teatro, sugerimos as 

seguintes sequências diárias de atividades, uma para grupos iniciantes e/ou 

pouco experientes e outra pensando em grupos mais antigos e/ou com mais 

experiência. 

Trabalho com grupos iniciantes: 

• Aquecimento: corporal e vocal; 

• Relaxamento e concentração; 



• Divisão dos participantes em grupos de 4 a 5 integrantes; 

• Definição dos temas e objetivos das improvisações: definindo o uso ou 

não da palavra. 

• Roda de conversa: no final de cada encontro, deverá se criar um 

espaço para discutir o trabalho realizado e consolidar a relação do 

grupo. 

• Divisão de tarefas: figurino, maquiagem, som, cenário, etc. 

Trabalho com grupos mais experientes: 

 Leitura da peça de teatro escolhida (trabalho de mesa); 

 Pesquisa sobre o período histórico em que se passa a peça; 

 Apresentar e discutir sobre os resultados da pesquisa; 

 Jogos, improvisações e ensaios; 

• Roda de conversa: no final de cada encontro, deverá se criar um 

espaço para discutir o trabalho realizado e consolidar a relação do 

grupo. 

 Definição do som, iluminação, cenários, figurinos, maquiagens etc.; 

 
3.9 Atividades de bastidores 

Alguns integrantes do grupo, muitas vezes, podem estar interessados, 

além da atividade de atores, também, em atividades técnicas, ou de bastidores, 

desta forma, o professor/orientador deverá estar atento às habilidades e 

experiências dos integrantes de seu grupo para auxiliá-lo nestas atividades. 



3.9.1 O diretor 

Cada profissional é importante para uma montagem teatral, e são 

coordenados e orientados pelo diretor, que deve ter a visão total do espetáculo. 

 Entre suas atribuições estão: a escolha do elenco, coordenação dos 

ensaios, além de coordenar todos os demais profissionais que já 

apresentaremos a seguir. 

 As pessoas que desempenham essa tarefa, geralmente deverão possuir 

um perfil de liderança junto ao elenco e os demais profissionais e deverão, 

também, saber ouvir as sugestões e estarem abertas as críticas para a 

melhoria de seu trabalho. 

 Dirigir uma peça é uma excelente oportunidade para exercer a 

capacidade criadora e de liderança. Nas primeiras experiências com teatro, que 

acontecem na escola, é aconselhável que essa tarefa seja desempenhada por 

professores, sendo que alguns alunos poderão contribuir no início como 

diretores auxiliares, para posteriormente assumirem individualmente a direção. 

3.9.2 O sonoplasta 

É o profissional que fica encarregado de pensar as músicas, sons e 

ruídos e a trilha sonora de uma peça teatral.  

 A sonoplastia é a técnica de caracterizar, com músicas, ruídos ou sons, 

um ambiente, ação do personagem ou criar um clima, para determinado 

sentimento ou emoção da peça.  Os recursos utilizados pelo sonoplasta são os 

mais variados e criativos, sendo produzida ao vivo, executada por músicos ou 

pelos próprios atores ou ainda ser gravada.  

3.9.3 O iluminador 



O iluminador é o artista da luz e das cores no teatro. Com seu trabalho, 

com a iluminação da peça, pode criar as atmosferas para que o público sinta 

sensações a partir delas. Ele se utiliza das luzes coloridas para transmitir ao 

público sentimentos que podem estar em destaque num determinado momento 

da peça, pode criar ilusões e criar ambientações para localizar o local e horário 

da ação.  

No teatro, o iluminador se utiliza de vários recursos e equipamentos para 

produzir tais efeitos. Seu local de trabalho, durante a peça é a cabine de som, 

onde também fica o sonoplasta. A cabine de som é o local onde estão os 

equipamentos que comandam a iluminação e o som da peça. 

3.9.4 O maquiador 

É o profissional que caracteriza os atores, utilizando maquiagens, de 

acordo com a exigência do texto e/ou da montagem. 

 Ele se utiliza de maquiagens diversas, tais como: batom, sombras 

coloridas, pó compacto, pancake, lápis colorido, entre outras, específicas para 

o uso no teatro. 

 Existem outras maquiagens, que também são utilizadas por palhaços, 

chamadas de pasta d’água, a base de glicerina e não fazem mal a pele de 

crianças, podem ser compradas em lojas especializadas em festas. 

As maquiagens podem ser realistas, como as utilizadas pelos atores do 

cinema, teatro e novelas ou ainda maquiagens de fantasia. 

Obs.: Tome cuidado para que a maquiagem adquirida seja de qualidade, pois 

se isso não ocorrer pode causar alergias. 

 

3.9.5 O figurinista 



O figurinista pensa e desenha os figurinos. Figurinos são as roupas e 

sapatos usados pelos personagens. Além de vestir, os figurinos também 

caracterizam outros aspectos dos personagens, como: a época em que se 

passa a história, a idade, sexo e classe social dos personagens, entre outros 

aspectos. 

 Os acessórios são objetos que complementam a caracterização dos 

personagens: brincos, colares, anéis, pulseiras, chapéus, cintos, bolsas, 

óculos, entre outros. 

 3.9.6 O cenógrafo 

É o profissional que cria os cenários, ele é o responsável por pensar e 

planejar os elementos que organizam o lugar ou espaço onde a peça se passa. 

É ele quem desenha esses lugares e os apresenta ao diretor para aprovação e 

construção. 

 O cenário identifica o espaço e o tempo da ação de uma maneira 

artística. Os cenários podem utilizar móveis de verdade ou serem construídos 

dos mais diversos tipos de materiais, como: madeira, ferro, tecido, plástico, 

vidro, borracha, isopor, entre outros materiais. 

Além de ajudar a decorar a cena, os cenários precisam servir para 

ambientá-las e práticos para serem utilizados pelos atores nas mais diversas 

situações exigidas pelo texto teatral a ser representado. 

3.9.7 O contra regras 

Esse profissional trabalha em conjunto com o cenógrafo, na criação e 

troca dos cenários e objetos de cena. Seu trabalho é entre outras coisas, fazer 

as mudanças de cenários da peça.  

A maioria dos cenários e objetos de cena necessita serem substituídos 



por outros, durante a peça, por se tratar de cenas ambientadas em lugares 

diferentes, por isso se faz indispensável o contrarregra.  

 

4. AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação da aprendizagem num processo de trabalho em 

um grupo de Teatro é muito semelhante ao indicado em Arte, a partir das 

Diretrizes Curriculares para a Educação Básica – Arte (DCE), pois mais 

importante que a preocupação com a montagem teatral, deve existir a 

preocupação com o processo de aprendizagem dos códigos da linguagem 

teatral. 

No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto 
como meio de diagnóstico do processo ensino-aprendizagem quanto 
como instrumento de investigação da prática pedagógica. Assim a 
avaliação assume uma dimensão formadora, uma vez que, o fim 
desse processo é a aprendizagem, ou a verificação dela, mas 
também permitir que haja uma reflexão sobre a ação da prática 
pedagógica. (PARANÁ, 2008. pg. 31). 

 

O professor/ orientador do grupo teatral deverá ter claro quais são seus 

objetivos com o trabalho com seus alunos, assim como, definir e compartilhar 

com todo o grupo quais serão os critérios de avaliação a serem utilizados, 

assim como quais serão os instrumentos avaliativos. O processo de avaliação 

deverá superar: 

... o papel de mero instrumento de medição da apreensão de 
conteúdos e busca propiciar aprendizagens socialmente significativas 
para o aluno. Ao ser processual e não estabelecer parâmetros 
comparativos entre os alunos discute dificuldades e progressos de 
cada um a partir da própria produção, de modo que leva em conta a 
sistematização dos conhecimentos para a compreensão mais efetiva 
da realidade. (PARANÁ, 2008. pg. 81). 

 



Em relação aos instrumentos de avaliação, o professor/orientador, 

poderá lançar mão das propostas de jogos teatrais e improvisações, assim 

como das discussões, (roda de conversa), realizadas após estes 

procedimentos como instrumentos avaliativos. Porém, é importante destacar 

que para toda proposta de trabalho avaliada, todos do grupo deverão estar 

cientes dos critérios de avaliação definidos para tal. 

O professor deve avaliar como o aluno soluciona os problemas 
apresentados e como ele se relaciona com os colegas nas 
discussões em grupo. Como sujeito desse processo, o aluno também 
deve elaborar seus registros de forma sistematizada. As propostas 
podem ser socializadas em sala, com oportunidades para o aluno 
apresentar, refletir e discutir sua produção e a dos colegas. 
(PARANÁ, 2008. pg. 81). 
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