
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Diversidade de gênero, racial, 
étnica, política, social. Experiências teatrais.  

Habilidades: (GO-EF09AR38-A) Reconhecer a diversidade de gênero, racial, étnica, política e social, 
refletindo e dialogando sobre si mesmo e sobre o outro, a partir das experiências teatrais, e fazer 
sínteses e registros verbais e/ou não verbais por meio da oralidade, escrita, desenho, expressão 
corporal, audiovisual, valorizando as diferentes identidades, desconstruindo preconceitos e 
ampliando o pensamento crítico. 

 

Diversidades 

 

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-LgZF--

VInAk/UJHWjszXsOI/AAAAAAAAAts/GgPPv0gpCm0/s1600/311263_421559917907529_1146615714_n.jpg >.  Acesso em: 21 set. 2020. 

 

O Grupo Teatro que Roda se aventura, mais uma vez, pelas ruas das cidades brasileiras com 

o espetáculo MAKUNAÍMA NA TERRA DE PINDORAMA. O diretor André Carreira propõe ao grupo 

uma livre adaptação do clássico da literatura brasileira, Macunaíma, de Mário de Andrade, de 1928, 

considerada um marco da produção modernista. 
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Em Macunaíma, Andrade tenta escrever um romance que represente o multiculturalismo 

brasileiro. O livro possui estrutura inovadora, não seguindo uma ordem cronológica e espacial. É 

uma obra surrealista, onde se encontram aspectos ilógicos, fantasiosos e lendas. Na montagem do 

Teatro que Roda, o carnaval é o fio condutor da história.  

Buscamos no carnaval mais simples, o carnaval dos amigos do bairro, do pequeno bloco de 

sujos, que resiste fazendo a sua festa sem nenhum glamour, nosso ponto de partida para 

apresentar a tribo dos Tapanhúmas e o Herói do Mato Dentro. O carnaval na rua com sua singeleza 

e capacidade aguda de criticar é o material que convida os espectadores. 

 

 

  Disponível em: < https://4.bp.blogspot.com/-pADeG75QzCc/V3--

EgfzbSI/AAAAAAAABDU/ZVJVN_11rzIOCc0ySoSogFshWWzKGh7lwCLcB/s1600/Makuna%25C3%25ADma_%2BFoto_Layza%2BVasconcelos%2B%25281

7%2529.jpg >. Acesso em: 21 set. 2020. 

Colocamos nosso bloco na rua para dar vida a MaKunaíma, seus irmãos e suas cunhãs. O 

herói sem nenhum caráter transita pela rua contando os episódios principais de sua jornada pelas 

terras do Brasil. De repente vemos que esse herói se parece a tantos que estiveram na rua 

assistindo nossos ensaios, e certamente a muitos outros que estarão vendo nossas apresentações. 

Indefiníveis como brasileiros, mas reconhecíveis como brasileiros, especialmente como sujeitos que 

tratam de estar de pé e aptos a seguirem adiante. 
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A rua é um lugar propício para o jogo do teatro, não porque seja um espaço hospitaleiro, 

mas justamente porque é um espaço que implica em riscos, que desafia os artistas a inventar novas 

lógicas do uso da cidade. 

Atuar na rua é dialogar com as mais diversas demandas daqueles que habitam esse espaço 

público. É também interferir na ordem do funcionamento desse lugar, modificando seus fluxos, e 

ampliando suas possibilidades lúdicas. 

Por isso, fazer teatro na rua é sempre instalar momentos de ruptura por meio das linguagens 

da cena, ressignificando, ainda que de modo passageiro, os sentidos do espaço de convivência fugaz 

que é a rua. 

A encenação de MaKunaíma é uma experimentação com esse jogo. Pretendemos interferir 

nas frestas dos fluxos da rua, propondo que o espectador acompanhe os atores em uma espécie de 

brincadeira ao redor de tipos que pertencem às ruas, avenidas e praças do Brasil. 

Queremos que nossos personagens penetrem as calçadas, vias de trânsito, lojas, 

estimulando a que o cidadão comum que transita pelo centro da cidade sinta que pode jogar, pode 

romper com seu ritmo cotidiano, fazendo junto aos atores o espetáculo. 

ATIVIDADES 

 

1 – Segundo o texto acima responda: 

 

A – Para você, qual a diferença de assistir a um espetáculo dentro do teatro ou na rua?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

B. A partir das suas experiências, é possível misturar carnaval, literatura brasileira e as ruas 

cotidianas do Brasil para fazer teatro? Por quê?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

C – Pesquise 3 (três) imagens. Despois discorra sobre suas impressões sobre elas sob o ponto de 

vista de uma obra de arte. Disponível em Material Complementar (blog do grupo). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

D –  Quem é Mario de Andrade? De que se trata sua obra Makunaíma? Cite as fontes da sua 

pesquisa.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Material complementar:  

Disponível em: < http://teatroqueroda.blogspot.com/2010/08/makunaima-na-terra-de-

pindorama.html?view=flipcard >. Acesso em: 21 set. 2020. 

Disponível em: < http://teatroqueroda.blogspot.com/ >. Acesso em: 21 set. 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=fyWGG6hjkow  >. Acesso em: 21 set. 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=tmZvFvVibNA >. Acesso em: 21 set. 2020. 
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