
    
Teatro de Objetos/Eu 

 

Objetivos 

Compreender o teatro como arte de representação cênica; 

Investigar, buscar e refletir sobre suas habilidades de recursos vocais, corporais e atitudinais; 

Contextualizar histórias, fábulas e narrativas, relacionando-as com o seu cotidiano familiar, 
cultural e social, investigando as motivações e os processos de elaboração de ideias de 
diferentes artistas. 

 

Refletindo sobre avaliação  

Sobre os estudantes 

Será contínua e processual, de modo que o aluno seja avaliado por sua assiduidade, 

participação, interesse e desenvolvimento nas atividades. Avaliar e possibilitar o desempenho 

do aluno na apresentação das cenas no final da aplicação da sequência didática. Nesse caso, o 

professor precisa estabelecer bem seus critérios de avaliação para a mesma não ser subjetiva. 

E autoavaliação por meio de relatórios dos alunos referentes a todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

Sobre a atuação do professor Consegui alcançar os objetivos da proposta? Relacionei a 

“História do Teatro” com o cotidiano dos alunos? Proporcionei momentos de interação e 

participação dos alunos em sala? Os estudantes participaram das atividades? Atenderam às 

solicitações (extraclasse e de materiais)? Desenvolveram os trabalhos práticos? Colaboraram 

nas discussões? 

 

 

Aula 1 
 

O  teatro de objetos liberta o objeto de suas funções utilitárias e o 
introduz no campo das artes, possibilitando ao espectador revisitá-lo 
e percebê-lo a partir de uma nova perspectiva, onde ele torna-se 
portador de novos sentidos.  
 
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/
61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_
animacao.pdf   

 

http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf


    
Conteúdo 
Introdução ao Teatro de Objetos 
 
 
Expectativas de Aprendizagem 
Manipular objetos e explorar espaços variados a fim de conhecer sua forma, interessando-se 
em agir sobre eles. 
 
 
Atividades 
Assistir ao vídeo no anexo 1.: Eu – Palavra Cantada. 
 
Faça um breve comentário sobre o vídeo e peça que cada aluno escolha um objeto que 
previamente você tenha espalhado no centro, ou em formato meia-lua, da sala de aula, 
objetos como: garfo, colher, caneta, lápis, casco de garrafinha de água e/ou refrigerante, 
celular estragado ou de brinquedo, lenço, escova de dente e/ou outros objetos compridos. 
Cada aluno deverá escolher um objeto e apresentar-se por meio deste, dizendo o seu nome e 
com quem mora. Se necessário, permita que cada um utilize mais de um objeto. Nessa idade é 
importante a imitação; assim, talvez seja necessário que o professor se apresente primeiro e 
utilize vários objetos. 

Ao terminar as apresentações, faça uma breve explanação sobre o Teatro de Objetos – 
sugestão de fontes de pesquisa em Para saber mais. 

Avaliação 

1 - A apresentação com o objeto ficou engraçada?  

2 - Você gostou ou não gostou de utilizar um objeto e por quê?  

3 - O que você entendeu sobre “Teatro de Objetos”? 

OBS.: PARA AS AULAS DE TEATRO DE OBJETOS, CONSTRUA UMA CAIXA “PORTA-TRECOS” E 
COLOQUE NELA OS MAIS VARIADOS OBJETOS QUE POSSAM ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO 
DOS SEUS ALUNOS. 

 

Para saber mais 

https://www.google.com.br/#q=o+que+%C3%A9+teatro+de+objetos 

http://www.satisfeitayolanda.com.br/blog/tag/teatro-de-objetos/ 

http://vaipraruamenino.wordpress.com/2012/09/04/conhecendo-a-arte-do-teatro-de-
objetos/ 

http://nuceia.blogspot.com.br/p/teatro-de-animacao.html 

ANEXOS 

Anexo 1  

https://youtu.be/N0bdgXWThvQ 

https://www.google.com.br/
http://www.satisfeitayolanda.com.br/blog/tag/teatro-de-objetos/
http://vaipraruamenino.wordpress.com/2012/09/04/conhecendo-a-arte-do-teatro-de-objetos/
http://vaipraruamenino.wordpress.com/2012/09/04/conhecendo-a-arte-do-teatro-de-objetos/
http://nuceia.blogspot.com.br/p/teatro-de-animacao.html
https://youtu.be/N0bdgXWThvQ


    
Aula 2 

 

Quando, no Teatro de Objetos, usamos um lenço de seda para 

retratar uma mulher bonita, associamos a suavidade da seda para 

caracterizar a maciez e, por conseguinte, a beleza desta mulher. 

Assim, vemos que não podemos escolher qualquer objeto para 

expressar a personagem ou ideia que buscamos: o objeto escolhido 

deve criar no espectador uma associação metafórica que o 

transforme em outra coisa além do que ele é, sem que deixe de ser o 

que ele efetivamente é. Precisaríamos, portanto, encontrar em um 

objeto algo que justificasse associá-lo à ideia ou à imagem que 

escolhemos. 
http://www.pontaodeculturaguaicuru.org.br/artigos/index/id/20  

 

Conteúdo 

Construção de personagem no Teatro de Objetos 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Criar manifestações e produções de artes cênicas, partindo de estímulos diversos. 

 

Atividades 

Inicie sua aula cantando e movimentando. Sugestão: Sapo Cururu 
 
Sapo Cururu 
Na beira do rio 
Quando o sapo pula, 
Ó maninha, 
É que está com frio 
A mulher do sapo 
O que está fazendo? 
Fazendo rendinha, 
Ó maninha, 
Pro seu casamento 
 

Escolha uma história infantil (por exemplo,  A princesa e o sapo) e conte para seus alunos, 
utilizando objetos para representar a história. Veja exemplo no site no anexo 1.  

Após contar a história, peça que cada aluno cite que objeto representou cada personagem. 
Depois de os alunos comentarem sobre a história que você trouxe, abra sua caixa de porta-
trecos e peça para cada aluno escolher um objeto e criar uma personagem (1 – Pegue um 
objeto, esse objeto parece com o quê? 2 – Qual personagem esse objeto pode representar? 3 

http://www.pontaodeculturaguaicuru.org.br/artigos/index/id/20


    
– Vamos construir uma história juntos?) Inicie e medie a participação de cada aluno. 

 

Começar a história coletiva com: Era uma Vez... 

Avaliação:  

1 - Na primeira história, quais objetos foram utilizados pra representar as personagens?  

2 - Na história coletiva, qual a personagem mais criativa e por quê? 

3 - Qual das histórias mais gostou e por quê? 

 

Finalize sua aula com uma música infantil Antigamente ou, ainda, alguma sugerida pelos 
alunos, desde que faça sentido ao que foi discutido em sala. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 

http://vaipraruamenino.wordpress.com/2012/09/04/conhecendo-a-arte-do-teatro-de-
objetos/ 

 

Aula 3 

 

Quanto mais simples e inserido na vida cotidiana, mais o objeto fala 
ao espectador por meio de metáforas. Objetos facilmente 
reconhecíveis, que toquem a memória do espectador, convidando-o a 
usar a sua imaginação, a  construir a sua própria história durante a 
encenação.  

http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/
61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_
animacao.pdf  

Conteúdo 

Ator e Público no Teatro de Objetos 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Experimentar, selecionar e utilizar diversos suportes materiais e técnicas do Teatro de Objetos. 

 

Atividades 

Inicie a aula cantando e movimentando. Sugestão: ARRAM SAM SAM (essa música será 

http://vaipraruamenino.wordpress.com/2012/09/04/conhecendo-a-arte-do-teatro-de-objetos/
http://vaipraruamenino.wordpress.com/2012/09/04/conhecendo-a-arte-do-teatro-de-objetos/
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf


    
utilizada novamente ao final da aula) 
 
ARRAM SAM SAM 
ARRAM SAM SAM 
GULI, GULI, GULI, GULI RAM SAM SAM 
ARRAM SAM SAM 
ARRAM SAM SAM 
GULI, GULI, GULI, GULI RAM SAM SAM 
AUÊ, AUÊ 
GULI, GULI, GULI, GULI RAM SAM SAM 
AUÊ, AUÊ 
GULI, GULI, GULI, GULI RAM SAM SAM 
 
Breve comentário: A importância do foco no Teatro de Objetos; faça com que o público seja 
levado pelo ator ao “foco no objeto”. Se possível, filmar o momento com todos os alunos 
envolvidos na ação. 

Conduza o seguinte jogo: os alunos em duplas irão escolher quem comanda primeiro; este 
deverá posicionar a mão direita à frente e conduzir o olhar do seu colega - com movimentos 
baixo, alto e médio -, que deverá olhar fixamente, não podendo tirar o olhar e deverão andar 
pelo espaço da sala. Para trocar de mão, deverá bater a mão esquerda na mão direita e 
posicioná-la à frente; após um tempo, dê o comando para trocar as posições da dupla, de 
modo que quem comandou irá agora ser comandado. 

Ao final deste exercício, comente sobre a importância da respiração e projeção vocal, faça 
exercício de respiração; sugestão: inspire e levante os ombros, fique o quanto suportar e solte 
o ar e os ombros. Faça respiração torácica e respiração abdominal e outros. Escolha uma 
palavra e fale baixinho, diga que está sem projeção, fale normal, fale alto, pergunte se houve 
diferença, fale baixo e depois grite a palavra; mostre que falar alto não é gritar.  

Pegue um objeto e mostre que a fala tem que estar sincronizada com o movimento e a 
respiração do aluno/ator. Improvise uma cena com várias nuances de voz, movimento e 
textura vocal. 

Peça para cada aluno escolher um objeto e brincar com sons, movimentos e respiração dos 
objetos personagens, o que deve ser claro para quem assiste, ou seja, a plateia deve perceber 
a energia que vem do ator no “objeto personagem”. Após cada aluno apresentar sua 
improvisação, que deverá ser de forma bem descontraída, sugira que todos com o seu objeto 
escolhido cantem e façam os movimentos da música inicial “Arram sam sam”. 

 

Avaliação:  

1 - No primeiro exercício, de que você mais gostou? De comandar ou ser comandado? Por 
quê?  

2 - Conseguiu perceber a importância da respiração e da projeção vocal?  

3 - Gostou da sua improvisação? Por quê?  

4 - Das improvisações dos colegas, de qual você mais gostou? Justifique. 



    
Aula 4 

 

Segundo Langer, um objeto artístico é um símbolo de sentimentos 
humanos. O  acúmulo de técnicas que levam à virtuose, mas pela 
composição do corpo cênico, a partir da desconstrução e da 
(re)construção de padrões posturais e cadeias habituais de 
movimento e a partir da necessidade de um dizer, de um processo de 
autoconhecimento e de construção de si, na busca por “outros 
corpos”, isto é, outras formas de mover-se, outros padrões de 
organização do corpo. 
https://www2.dti.ufv.br/danca_teatro/files/pesquisa/DISSERTACAO%
20COMPLETA%20PDF.pdf  

 

Conteúdo 

Corpo/sentimentos no Teatro de Objetos 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Improvisar cenas teatrais com os colegas, integrando-se a eles, sabendo ouvir e esperar a vez 
de falar. 

 

Atividades 

Inicie a aula com relaxamento, com todos os alunos deitados em colchonetes e de olhos 
fechados, ouvindo a música Se essa rua fosse minha (download mp3). 
 
Peça que cada aluno vá lentamente espreguiçando-se, fazendo movimentos circulares com o 
corpo ainda deitado e, lentamente, vá saindo do chão e fazendo movimentos médios até 
chegar no alto, já de olhos abertos. Todos em círculo cantam: 
 
Se essa rua fosse minha 
SE ESSA RUA, SE ESSA RUA 
FOSSE MINHA 
EU MANDAVA, 
EU MANDAVA LADRILHAR 
COM PEDRINHAS, 
COM PEDRINHAS DE BRILHANTES 
PARA O MEU, 
PARA O MEU AMOR PASSAR. 
NESTA RUA, 
NESTA RUA TEM UM BOSQUE 
QUE SE CHAMA, 
QUE SE CHAMA SOLIDÃO 
DENTRO DELE, 

https://www2.dti.ufv.br/danca_teatro/files/pesquisa/DISSERTACAO%20COMPLETA%20PDF.pdf
https://www2.dti.ufv.br/danca_teatro/files/pesquisa/DISSERTACAO%20COMPLETA%20PDF.pdf


    
DENTRO DELE MORA UM ANJO 
QUE ROUBOU, 
QUE ROUBOU MEU CORAÇÃO. 
SE EU ROUBEI, 
SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
TU ROUBASTE, 
TU ROUBASTE O MEU TAMBÉM 
SE EU ROUBEI, 
SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
É PORQUE, 
É PORQUE TE QUERO BEM. 
 

Cada aluno deverá pegar um objeto; cada objeto será a personagem (humano ou animal, 

expressando sentimentos). Divida o grupo em duplas. A dupla deverá esboçar sentimentos de 

amor recíproco, lembrando que a energia do aluno/ator deverá estar no objeto. O sentimento 

[de amor, no caso] deverá ser expresso ao falar números ao invés de palavras [Ex: 12, 33, 44]. 

A entonação/projeção da voz deverá ser aumentada ou diminuída conforme o sentimento 

expresso, até que o(a) mediador(a) da atividade indique que este deve transformar-se aos 

poucos em ódio, porém expresso por meio de números também. Ao atingir-se o grau máximo 

do sentimento/ expressão, retornar à demonstração de amor pelo(a) companheiro(a). Em 

seguida, fazer um bate-papo para trocar as experiências. 
 

Avaliação:  

1 - Conseguiu visualizar o personagem e o sentimento no objeto?  

2  Conseguiu demonstrar o sentimento por meio dos números?  

3 - Gostou da sua participação? Por quê?  

4 - Das improvisações dos colegas, qual você mais gostou? Justifique. 

A fim de trabalhar o lúdico, por tratar-se de alunos da primeira fase, finalize a aula 4 com um 
brinquedo cantado: 

A canoa virou 
A CANOA VIROU 
POIS DEIXARAM ELA VIRAR 
FOI POR CAUSA DE … (Falar o nome de alguém) 
QUE NÃO SOUBE REMAR. 
 
SE EU FOSSE UM PEIXINHO 
E SOUBESSE NADAR 
EU TIRAVA …  (Falar o nome de alguém) 
LÁ DO FUNDO DO MAR 
 

 

 

 



    
Aula 5 

 

O figurino é um elemento importante da linguagem visual do 
espetáculo formado por, além das vestimentas, pelos acessórios. O 
figurino auxilia na compreensão do personagem, ele é carregado de 
simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, 
objetivos e características da história. Os figurinos e acessórios 
utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que 
acontece a ação ou com o simbolismo que o diretor queira dar a 
ela. A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a 
enfatizar as cenas e ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha 
os elementos sonoros ajudando a envolver o público na construção de 
imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar 
intimamente ligados ao que acontece na cena, o sonoplasta deve 
estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co
nteudo=197 

 

Conteúdo 

Sonoridade e caracterização no Teatro de Objetos 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Desenvolver a sensibilização por meio da expressão corporal, estimulando a criatividade a 
partir de significados através de diferentes técnicas, elementos e recursos da linguagem 
teatral. 

 

Atividades 

Jogo de Descobrir Níveis de Movimentos (alto, médio, baixo) - Divida o espaço em três níveis, 

em relação à altura do corpo; este pode situar-se num nível alto, médio e baixo. Solicitar aos 

participantes que façam poses, de modo a ocuparem esses três níveis de movimentos. Um 

deverá passar a vez ao outro, por meio de estímulos musicais ou, ainda, palmas, com 

comandos lentos, médios e rápidos. 

 
Explorar sons corporais cantando e fazendo os movimentos circulares com palmas e pés, com 
o brinquedo cantado Escravos de Jó. 
 
ESCRAVOS DE JÓ 
JOGAVAM CAXANGÁ 
TIRA, PÕE, DEIXA FICAR 
GUERREIROS COM GUERREIROS 
FAZEM ZIGUE,ZIGUE,ZÁ 
 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197


    
Depois de experimentarem corporalmente, escolha um objeto; em círculo, sentados no chão 
ou em volta de uma mesa, façam a mesma música com objetos (de preferência algo como 
copos, latas, pedras e/ou outros objetos que produzem sons). Neste jogo são os objetos que 
devem ser movimentados. E, ao final da música Escravos de Jó, cada participante deverá 
apresentar seu objeto, dando-lhe um nome e criando um personagem que pode ser humano 
ou um animal. Em seguida, cada um deverá contar uma parte de uma mesma história coletiva. 
Contar a história uma vez, sem caracterizar o objeto; depois, deverá ter em mãos uma caixa 
com materiais como fita adesiva, barbante, cola branca, cola de tecido, renda, fitas coloridas, 
retalhos, tesoura sem ponta e outros. Peça para cada um caracterizar seu objeto; assim que 
terminarem, reconte a mesma história. 
 

Para saber mais 

https://www.facebook.com/reciclagemdivertida 

 

PARA CASA: Solicite aos alunos que, na próxima aula, tragam um objeto de sua casa, mas que 
este não seja um objeto de valor, mas que seja leve e pequeno, com um significado 
sentimental. 

 

AVALIAÇÃO 

1 - Conseguiu visualizar o personagem e o sentimento no objeto mesmo sem a caracterização?  
2 – Houve diferença na história depois da caracterização? 

3 - Gostou da sua participação? Por quê? 

4 - Gostou da história criada pelo grupo? 

 

Aula 6 

 

Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é 
técnica, técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas 
são encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois 
ela ambienta e ilustra o espaço/tempo materializando o imaginário e 
aproximando o público da representação. A cenografia cria e 
transforma o espaço cênico.  

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co
nteudo=197  

Conteúdo 

Espaço cênico no Teatro de Objetos 

 

Expectativas de Aprendizagem 

https://www.facebook.com/reciclagemdivertida
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197


    
Incitar o desenvolvimento da habilidade oratória por meio das representações cênicas nos 
diferentes tempos e espaços. 

 

Atividades 

Inicie a aula com o brinquedo cantado Minha viola como exercício de aquecimento 

vocal/corporal. 
 
 
MINHA VIOLA 
 
EU TIREI UM DÓ DA MINHA VIOLA 
DA MINHA VIOLA EU TIREI UM DÓ 
DOR…MIR É MUITO BOM, É MUITO BOM 
DOR…MIR É MUITO BOM, É MUITO BOM 
(CANTAR RÁPIDO): 
É BOM CAMARADA 
É BOM CAMARADA, É BOM, É BOM, É BOM 
EU TIREI UM RÉ DA MINHA VIOLA 
DA MINHA VIOLA EU TIREI UM RÉ 
RE…MAR É MUITO BOM, É MUITO BOM 
RE…MAR É MUITO BOM, É MUITO BOM 
É BOM CAMARADA 
É BOM CAMARADA, É BOM, É BOM, É BOM 
EU TIREI UM MI DA MINHA VIOLA, 
DA MINHA VIOLA EU TIREI UM MI, 
MIN…GAU É MUITO BOM, É MUITO BOM 
MIN…GAU É MUITO BOM, É MUITO BOM 
É BOM CAMARADA 
É BOM CAMARADA, É BOM, É BOM, É BOM 
EU TIREI UM FÁ DA MINHA VIOLA 
DA MINHA VIOLA EU TIREI UM FÁ 
FA…LAR É MUITO BOM, É MUITO BOM 
FA…LAR É MUITO BOM, É MUITO BOM 
É BOM CAMARADA 
É BOM CAMARADA, É BOM, É BOM, É BOM 
EU TIREI UM SOL DA MINHA VIOLA 
DA MINHA VIOLA EU TIREI UM SOL 
SO…RRIR É MUITO BOM, MUITO BOM 
SO…RRIR É MUITO BOM, MUITO BOM 
É BOM CAMARADA 
É BOM CAMARADA, É BOM, É BOM, É BOM 
EU TIREI UM LÁ DA MINHA VIOLA 
DA MINHA EU TIREI UM LÁ 
LA…VAR É MUITO BOM 
LÁ É ALTO É MUITO DIFÍCIL, É MUITO DIFÍCIL 
É BOM CAMARADA 
É BOM CAMARADA, É BOM, É BOM, É BOM 
EU TIREI UM SI DA MINHA VIOLA 



    
DA MINHA VIOLA EU TIREI UM SI 
SI…LÊNCIO É MUITO BOM, É MUITO BOM 
SI…LÊNCIO É MUITO BOM, É BOM DEMAIS 
É BOM CAMARADA 
É BOM CAMARADA, É BOM, É BOM, É BOM 
 
Peça para os alunos apresentarem seus objetos, conforme solicitado na aula anterior. Cada um 
poderá falar da importância desse objeto para sua vida; em seguida, peça para eles 
depositarem o seu objeto na “Caixa porta-trecos” (a qual poderá estar vazia, para utilizarem 
nessa aula apenas os objetos trazidos pelos alunos).  

Todos deverão ficar em círculo, com a caixa no centro; explique como será o jogo no qual se 
inicia uma história (literária ou criada no improviso). Em um dado momento, pare a narrativa e 
um dos participantes irá continuá-la;   quando for pego um dos objetos aleatoriamente, aquele 
aluno terá que inserir o objeto na história. Ao sinal esse aluno para e outro continua a história, 
até todos terem a oportunidade de participação.  

Em seguida, cada um pega o seu Objeto/personagem da aula anterior (Aula 5), escolhe uma 
história (coletiva) para contar; poderá ser a mesma da aula anterior, a história do dia ou uma 
conhecida de todos. A cada intervenção sua, os alunos deverão inserir na história o objeto 
retirado da caixa na história. 

 

Avaliação 

1 - Qual a importância de trazer um objeto pessoal?   

2 - Houve dificuldade em inserir um novo objeto na história?  

3 - Gostou da sua participação? Por quê? 

4 - Gostou da história criada pelo grupo? 

 

 

Aula 7, 8 e 9 

São estes elementos-signos que norteiam a dramaturgia do teatro de 
objetos e que fazem surgir repertórios íntimos e provocadores. O que 
é posto em cena é parte do universo subjetivo do ator e o sentido da 
encenação será construído pela relação que o ator e o espectador 
estabelecerão com estes objetos transformados em signos.  
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/
61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_
animacao.pdf   
 

Conteúdo 

Construção e criação cênica 

 

http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf


    
Expectativas de Aprendizagem 

Produzir, vivenciar e apreciar ações cênicas por meio do teatro de objetos. 

 

Atividades  

Construam e selecionem cenas com seus respectivos objetos/personagens para uma 

apresentação cênica à comunidade escolar. Essas cenas poderão ser individuais, em duplas ou, 

como na aula anterior, uma história coletiva. Pontue a importância do foco no objeto, na 

projeção vocal, bem como a articulação aliada ao movimento das personagens e na forma de 

palco/espaço cênico que o grupo poderá escolher. Sugestões: construir uma casinha para 

fantoches ou simplesmente uma mesa, ou um espaço cênico determinado para a cena. 
Utilize o número de aulas necessárias para que as cenas estejam bem montadas e que sejam 
suficientes para que seus alunos se sintam seguros. Permita que em cada ensaio eles possam ir 
lapidando a cena, seja por meio de um movimento ainda não experimentado ou uma voz nova 
que surge. Faça desse momento um lugar de experimentações e criatividade. Se estiverem 
divididos em pequenos grupos, enquanto um constrói e ensaia sua parte, que os outros 
assistam e ao final debatam com os demais grupos sobre a construção e as descobertas de 
novos recursos. Lembrar-se dos recursos sonoros e, assim, escolher junto com cada grupo a 
sonoplastia da cena. Se possível, criar uma iluminação para as cenas. 

Bons Ensaios... 

 

Avaliação:  

1 - Conseguiu visualizar a personagem e o sentimento no objeto?  

2 - Houve diferença na cena desde a construção e até o último ensaio?  

3 - Cite as novas descobertas.  

 

Aula 10 

No teatro de objetos, dado as múltiplas inferências das relações entre 
significantes e significados, surgem micronarrativas para serem 
contadas, muitas vezes pessoais, que de forma crítica e irreverente 
evocam a ausência, o medo, a morte. Esta característica talvez seja 
porque os objetos configuram-se como portadores de história das 
sociedades em que estão inseridos e, com isso, eles mesmos suscitam 
estas pequenas histórias. 

http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/
61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_
animacao.pdf 

 

Conteúdo 

Apresentação cênica 

http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/images/anais/61_teatro_de_objetos_uma_pratica_contemporanea_do_teatro_de_animacao.pdf


    
 

Expectativas de Aprendizagem 

Produzir, vivenciar e avaliar as ações cênicas por meio do teatro de objetos. 

 

Atividades  

 
Apresentação para toda a comunidade escolar. Organize o espaço escolhido previamente e 
bom espetáculo! 

Avaliação:  

Ao final da apresentação, abra oportunidade para debate e ou feedback entre palco e plateia. 

1 - Como foi apresentar para uma plateia? 
2 - O que aprenderam sobre o teatro de objetos? 
3 - Os objetos criaram vida, viraram personagens? 
 

 

 


