Guia de uso pedagógico

ATIVIDADES PROPOSTAS

Atividade 1 - Oficina de Escrita Poética

Episódio: Carolina de Jesus
Objetivo: Estimular a escrita poética e a apreciação de poesias,
além do interesse pela obra de Carolina Maria de Jesus.
Materiais Necessários: Folha de papel A4, lápis e canetas, tiras
de papel, uma caixa de papel ou um saco plástico, um sino ou
apito (ou qualquer outro instrumento musical que possa ser
usado para chamar a atenção dos alunos durante a dinâmica).
Descrição:
1ª ETAPA: Antes de assistir ao episódio “Carolina de Jesus”, o
professor distribui duas tiras de papel e os lápis ou canetas aos

realizado. Depositam as palavras na caixa,
juntamente com as anteriores.
discentes,
pede que
cada um
escreva duas palavras
que lhes vier à cabeça e
as deposite na caixa ou
saco. O ideal é que cada
um trabalhe individualmente e que tenham de
três a cinco minutos para fazê-lo.
2ª ETAPA: Apreciação do vídeo.
3ª ETAPA: Após a apreciação do episódio, o
professor deve formar uma roda de diálogo
com os alunos, deixando que comentem sobre
o que viram, o que mais lhes chamou a atenção,
questionando se conheciam a personagem
apresentada no vídeo, as questões sociais
e raciais que são levantadas no mesmo, o
contexto histórico em que a autora viveu, entre
outras questões que estimule o debate.
4ª ETAPA: Neste momento o professor volta a
distribuir tiras de papel, e desta vez pede que o
aluno escreva outras duas palavras que tenham
a ver com o que assistiram e com o debate

5ª ETAPA: A partir daí os educandos
devem se dividir em duplas ou trios –
dependendo do tamanho da turma –, e
cada grupo deve retirar três palavras da
caixa. Então o professor orienta os grupos
a criarem um texto, em forma de poesia,
utilizando as palavras que receberam. A
escrita deve ser feita em versos, podendo
ou não explorar as rimas. O ideal é que
trabalhem com a média de duas ou três
estrofes; e que tenham entre quinze e vinte
minutos para este momento de criação.
Antes de começarem o trabalho de escrita,
o professor deve mostrar aos alunos o
instrumento sonoro que será utilizado
durante a dinâmica, e avisá-los que toda
vez que aquele som for ouvido, os alunos
devem parar tudo o que estiverem fazendo
e prestar a atenção no que ele dirá.
6ª ETAPA: Enquanto os educandos estão
trabalhando em seus grupos, o professor
pode observá-los e ajudá-los em alguma
dúvida. A cada cinco minutos de atividade
o professor deve tocar seu instrumento
sonoro e, conforme todos se atentarem,

declamar – ler em voz alta – algumas
estrofes de um texto da autora em questão,
e logo após a intervenção os educandos
podem seguir com o exercício de escrita.
Observação: Para se preparar com os
textos da autora que serão declamados,
o educador pode utilizar livros de Carolina
Maria de Jesus, ou acessar os seguintes links,
onde há alguns trechos de obras da autora:
https://www.revistaprosaversoearte.com/
carolina-maria-de-jesus-poemas/; http://
notaterapia.com.br/2018/03/12/8-incriveiscitacoes-de-o-diario-de-bitita-de-carolinamaria-de-jesus/
7ª ETAPA: Após o período estipulado para
o exercício, os alunos voltam a se reunir em
um círculo e cada grupo deve apresentar seu
texto, enquanto o professor pode intercalar

com outros trechos de textos da autora, ou
finalizar a roda com uma declamação.
Material de Apoio: A Anistia Internacional
elaborou um material denominado
QUILOMBOX, uma caixa de metodologias
de trabalho, elaboradas e multiplicadas por
coletivos e grupos de favelas e periferias
do país inteiro. Esse material contém uma
série de referênciais e aulas que podem
ser utilizadas no ambiente escolar, dentre
eles a atividade “Mobilizando literatura
marginal – A poesia que transforma”,
proposta criada e facilitada pelo Sarau da
Onça (Salvador, Bahia), que pode ser um
excelente material de apoio, especialmente
para uso em escolas públicas e da periferia.
Para acessá-lo, visite o endereço: https://
anistia.org.br/campanhas/quilom-box/

Atividade 2 - Oficina de Leitura Dramática

Episódio: Especial
Ditadura Militar
Objetivo: Promover uma vivencia estética, a partir de
uma obra de literatura dramática criada no período
da Ditadura Militar, a qual permite uma experiência
cultural que possibilita reflexão do contexto
autoritário, das desigualdades sociais e dos limites
impostos às liberdades civis.
Orientações:
a) Para conduzir o trabalho proposto, o educador
precisará conhecer previamente o texto A Revolução
na América do Sul, que foi escrito pelo teatrólogo
Augusto Boal, em 1986, e será utilizado em sala de
aula e pode ser acessado no link: https://pt.scribd.
com/doc/311387064/Revolucao-na-America-do-SulAugusto-Boal-pdf.
b) As cenas selecionadas para o trabalho são: Cena 1 Porque motivo José da Silva pediu aumento de salário
mínimo; Cena 2 - Grande prêmio Brasil: Corrida entre
o salário mínimo e o custo de vida; Cena 5 - Num
só dia, José da Silva é preso, torturado e expulso da
cadeia, o professor deverá conhecê-las bem.

Descrição:

c) Precisará também separar previamente
figurinos e acessórios (chapéus, lenços,
óculos, bolsa, jalecos, entre outros), que
ajudem a caracterizar os alunos para o
momento de leitura dramática. Podem ser
figurinos do acervo da escola, ou trazidos
de casa, pelo próprio educador ou pelos
educandos.
O que é Leitura dramática ou leitura
dramatizada? É quando realizamos a
leitura de um texto de literatura dramática
– também conhecido como roteiro ou
texto teatral –, dando ênfase à criação da
voz, sotaques, trejeitos dos personagens;
ou seja, dramatizando a leitura. Esse
recurso do teatro é uma técnica de ensaio,
pode também ser realizado no caráter de
apresentação aberta ao público, com ou sem
o uso de figurino e caracterização.
Materiais Necessários: Figurinos ou
composições que possam ser utilizadas pelos
alunos em cena, cópias das cenas a serem
trabalhadas.

1ª ETAPA: Após apreciação do episódio
“Especial Ditadura Militar”, o professor deve
abrir um breve diálogo acerca do tema e
do vídeo, questionando os alunos sobre o
período, o que conhecem ou já ouviram falar
a respeito, perguntando se conhecem algum
artista ou movimento artístico do período. A
partir daí, a turma deve ser dividida em três
grupos e distribuídas as cópias das três cenas
selecionadas, do texto Revolução na América
do Sul (Augusto Boal). Cada grupo deve
trabalhar com uma das cenas, os alunos de
maneira autônoma devem se dividir e assumir
os personagens e fazerem uma primeira
leitura em grupo. O professor pode orientar os
alunos a, conforme forem lendo e descobrindo
seus personagens, explorarem diferentes
vozes, sotaques, jeitos e trejeitos para aquele
personagem.
2ª ETAPA: Enquanto os alunos realizam a
primeira leitura nos grupos, o professor pode
organizar o acervo de figurinos e acessórios
em uma mesa, ou em canto da sala.
3ª ETAPA: Finalizada a primeira etapa do
trabalho, o professor pede que cada aluno

escolha um figurino ou acessório que tenha
a ver com o personagem que ele leu no
trabalho em grupo, e o vista.
4ª ETAPA: Quando todos estiverem
caracterizados, cada grupo faz a leitura de
sua cena, explorando as vozes investigadas
e dando uma dramatização para seus
respectivos personagens.
5ª ETAPA: Após todos os grupos se
apresentarem, abre-se novamente a roda
de diálogo, onde se pode conversar sobre o
exercício realizado, sobre a obra lida, sobre a
Arte produzida e censurada durante o regime
militar, acerca dos temas tratados na peça
teatral e sua atualidade – ou não –, entre
outros pontos que forem levantados pelo
grupo.
Observação: Esse processo também
pode ser realizado com o texto na íntegra,
ou mesmo com outros textos literários;
e pode, inclusive, ser feito em caráter
de apresentação aberta a apreciação
da comunidade escolar, conforme
disponibilidade de tempo e desejo dos
envolvidos.

Materiais de Apoio: Para o desdobrar o
trabalho em outras experiências, segue a
indicação de uma serie de filmes, peças
teatrais, grupos e movimentos artísticos
importantes para entender o período:
Filmografia: Uma história de amor e fúria
(2012); O ano em que meus pais saíram de
férias (2006); Cabra Cega (2004); A novela
das 8 (2011); Tatuagem (2013); Batismo de
sangue (2006); Zuzu Angel (2006);
Paula – A história de uma subversiva (1979);
Tropicália (2012).
Peças Teatrais: Mutirão em Novo Sol
(Augusto Boal e Nelson Xavier,1961); O Abajur
Lilás (Plínio Marcos,1969); Gota d’Água (Chico
Buarque,1975); Eles não usam Black-tie
(Gianfrancesco Guarnieri,1958); Favela Brasil
(Ademir Faleiro, 1982).
Grupos e Movimentos Artísticos Importantes:
Grupo Teatro de Arena (SP); Tropicália ou
Movimento Tropicalista; Grupo Opinião (RJ);
Grupo Teatro Exercício (GO); Movimento
Cinema Novo; Teatro do Oprimido (Augusto
Boal); Teatro Experimental do Negro (Abdias
Nascimento); CPC da UNE.

Atividade 2 - Oficina: Rádio Asa Branca

Episódio: Luiz Gonzaga
Objetivo: Refletir sobre as relações entre
as músicas do artista Luiz Gonzaga,
especialmente a canção Asa Branca,
sua vida e os processos de migração no
país; e, criação de uma radioaula com os
alunos, explorando produção de roteiro e
apresentação.
Provocação: A proposta deste exercício é
a criação de um programa de rádio, então
o professor pode propor antecipadamente
que os alunos façam uma pesquisa
sobre rádio, ou mesmo que escutem um
programa de rádio atual ou antigo. A

atividade proposta aqui pode ser realizada
em sala de aula e desdobrada para uma ação
maior, como por exemplo, uma apresentação
no horário de recreio do colégio. Caso a escola
já possua uma rádio escolar, está pode ser
explorada, mas caso não haja, o mesmo
trabalho pode ser realizado com uma caixinha
de som, um microfone, pen drive com as
músicas a serem exibidas.
Materiais Necessários:
PARA A PRIMEIRA ETAPA - PREPARAÇÃO:
Impressão da música Asa Branca, para que
os alunos leiam coletivamente, Folha de

papel A4, lápis ou caneta, internet para
realizar pesquisas (estas podem ser feitas
no laboratório de informática, ou no próprio
celular do educador ou dos educandos,
conforme combinado entre os mesmos).
PARA A SEGUNDA ETAPA - APRESENTAÇÃO:
Rádio da escola, caso a mesma já tenha um
sistema de rádio. Caixa de som, pen drive
ou celular com as músicas selecionadas,
microfone.
Descrição: Apreciar o episódio, em seguida
distribuir as cópias da música Asa Branca para
os alunos. Em uma roda ler e refletir sobre a
letra da música, procurando entender do que
fala, qual a relação da letra com a vida do
artista e dos povos nordestinos, questionar
aos alunos se ele ou alguém de sua família
também precisou deixar sua terra natal em
busca de melhores condições de vida, dialogar
sobre a migração no Brasil, e os processos de
êxodo rural. Refletir se em outras músicas do

artista aparecem o mesmo assunto e que
outros temas podem ser encontrados em
sua obra.
No segundo momento do trabalho, os
alunos devem ser separados em quatro ou
cinco grupos, dependendo da quantidade
de alunos. Cada grupo deve receber a
orientação de trabalho para criarem um
programa de rádio a ser apresentado
coletivamente.
Roteiro
1º GRUPO: A partir do que viram no vídeo e
debate, criar um texto curto que apresente o
artista Luiz Gonzaga, destacando detalhes
sobre sua história (biografia).
2º GRUPO: Selecionar cinco ou seis músicas
de Luiz Gonzaga para serem tocadas
durante o programa de rádio que estão
criando, e estruturar um pequeno roteiro
para apresentar detalhes sobre a canção
escolhida – o nome, ano em que foi lançada

e o disco ao qual faz parte, se
é de autoria de Gonzaga ou se
conta outros compositores (se
sim, quem são eles), entre outros
detalhes a serem ditos antes ou
depois de exibir a música.
3º GRUPO: Criar ou pesquisar um
texto em formato de cordel, tendo como
tema a vida e a obra de Luiz Gonzaga,
que possa ser declamado pelos alunos
durante o programa de rádio.
4º GRUPO: Criar ou pesquisar um texto
em formato de radionovela que possa
ser dramatizado pelos próprios alunos.
(Observação: Caso os alunos optem por
criar um texto que fale da trajetória de
Luiz Gonzaga para dramatizarem,
a peça Gonzagão - A Lenda,
dirigido por João Falcão ou o
filme Gonzaga de pai para filho
(2012, direção Breno Silveira),
podem ser boas fontes de
pesquisa. Se preferirem
trabalhar com outros textos,
as peças do autor nordestino
Ariano Suassuna podem ser
interessantes, especialmente
as peças O Santo e a Porca ou
O auto da compadecida).
5º GRUPO: Criar vinhetas
de abertura, intervalos e
chamadas para o programa, além de
sonorizações para o programa, como
para a radionovela, por exemplo. Neste
momento, os alunos podem utilizar
instrumentos musicais ou materiais de
uso cotidiano, como, por exemplo, copos,
lápis, folhas de papel, tudo pode produzir
sons e enriquece a atividade. Estimule a
criatividade da turma.

Orientações extras: O professor pode elencar
entre os alunos um ou dois que assumam o papel
de locutor da rádio, conforme desenvoltura dos
educandos, e dividir as tarefas. Essa atividade
pode ser realizada em uma aula, mas se
o professor optar por dividi-la em
duas ou mais aulas, poderá ser
ainda mais produtivo. Além dos
elementos sugeridos no roteiro
acima, também vale a pena
incluir um quadro com notícias
referentes à escola, previsão
do tempo, anúncio da hora,
entre outros elementos.
A ação pode inclusive
se desdobrar em outros
programas de radioescola,
com temas diversos, ligados
à série Show da História, ou
outros conteúdos que estejam
sendo trabalhados.
Materiais de Apoio:
Hoje é possível encontrar
aplicativos grátis que auxiliam
na criação de rádios online,
vale uma pesquisa na internet
e aqui sugerimos dois vídeos
complementares, que podem auxiliar no
processo de pesquisa e preparação desta aula:
https://www.youtube.com/
watch?v=ubwH4MeSRR0;
https://www.youtube.com/
watch?v=sNVFErVQ1Lc
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