
2a SÉRIE 
ENSINO MÉDIO
Caderno do Aluno
Volume 1

ARTE
Linguagens



MATERIAL DE APOIO AO
CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CADERNO DO ALUNO 

ARTE
ENSINO MÉDIO – 2a SÉRIE

VOLUME 1

Nova edição

2014-2017

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

São Paulo



Governo do Estado de São Paulo

Governador

Geraldo Alckmin

Vice-Governador

Guilherme Afif Domingos

Secretário da Educação

Herman Voorwald

Secretário-Adjunto

João Cardoso Palma Filho

Chefe de Gabinete

Fernando Padula Novaes

Subsecretária de Articulação Regional

Rosania Morales Morroni

Coordenadora da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP

Silvia Andrade da Cunha Galletta 

Coordenadora de Gestão da 
Educação Básica

Maria Elizabete da Costa

Coordenadora de Gestão de 
Recursos Humanos

Cleide Bauab Eid Bochixio

Coordenadora de Informação, 
Monitoramento e Avaliação 

Educacional

Ione Cristina Ribeiro de Assunção

Coordenadora de Infraestrutura e 
Serviços Escolares

Ana Leonor Sala Alonso

Coordenadora de Orçamento e 
Finanças

Claudia Chiaroni Afuso

Presidente da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação – FDE

Barjas Negri



Caro(a) aluno(a),

O conhecimento produzido ao longo do tempo é o nosso maior tesouro, 
além de ser o melhor instrumento que podemos utilizar para compreender o mundo 
que nos cerca e interagir com ele.

Para ajudá-lo a preservar, ampliar e aproveitar os benefícios desse 
conhecimento é que foi preparado este material. Por meio dele você terá contato 
com as diferentes linguagens: oral, escrita, imagética, sonora e corporal. Elas vão 
ajudá-lo a expressar-se com a competência necessária para que cada vez mais você 
conheça a si mesmo, a sua cultura e o mundo em que vive.

Neste primeiro volume do Caderno do Aluno, você conhecerá alguns espaços 
onde o público pode interagir com as diferentes linguagens artísticas (artes visuais, 
dança, música e teatro) e poderá investigar algumas maneiras de como ocorre o 
encontro entre arte e cultura.

Você explorará sua poética, ou seja, o seu jeito de fazer arte, investigando 
possibilidades de percepção e criação estética que as linguagens da arte têm para 
lhe oferecer, tanto individualmente como em processos colaborativos. Será uma 
excelente oportunidade de inventar, elaborar e escrever projetos para a realização 
do fazer artístico.

Desejamos que todas as experiências vivenciadas impulsionem sua reflexão 
sobre as diversas possibilidades de aproximar arte e público.

Bons estudos!

Equipe Curricular de Arte
Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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TEMA:

O ENCONTRO ENTRE ARTE E PÚBLICO

O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Para começarmos o seu estudo sobre arte, vamos conversar a respeito do seu contato com ela.

Quais espaços culturais você conhece?

Quais museus ou teatros você já visitou? Há alguma exposição de arte e/ou espetáculo em especial 
de que você se lembra?

Para você, qual é o significado da numeração no nome dos eventos de arte: 28a Bienal Internacional 
de São Paulo; 34o Salão Internacional de Humor de Piracicaba; 32o Festival de Teatro de Pindamo-
nhangaba; 38o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão; 5o Projeto Dança em Pauta?

Qual desses eventos você conhece? Eles seriam importantes para aproximar arte e público?
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APRECIAÇÃO
!

Olhe atentamente para a imagem da obra Entre gritando, de Luciano Mariussi. A proposta do 
artista paranaense era a seguinte: a frase “Entre gritando”, escrita em letras gigantescas, cobria a 
parede de vidro da entrada do Museu de Arte Moderna, no Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP), 
e convidava o transeunte a gritar “Eu sei o que é arte contemporânea” ao entrar no museu, para 
ganhar desconto de R$ 1 no valor do ingresso.

Converse com seus colegas sobre as questões a seguir:

Imagine que você é um visitante dessa exposição: Qual seria a sua reação? Entraria gritando no 
museu ou ficaria envergonhado? Você saberia definir o que é arte contemporânea? 

Agora, como um apreciador da obra, responda: O que ela faz você pensar sobre a relação entre 
arte e público? Para você, seria necessário um mediador para aproximar a arte do público? Por 
quê? Você já teve alguma experiência de aproximação com a arte por meio de um mediador 
cultural? E sem ele?
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Luciano Mariussi. Projeto Entre gritando “Eu sei o que é arte contemporânea” e ganhe desconto de R$ 1, 2005. Instalação. 29o Panorama da Arte Brasileira, 

MAM/SP, São Paulo (SP).
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Observe, agora, outras imagens registradas em eventos de arte que mostram diferentes lingua-
gens artísticas e converse com seus colegas:

Sobre qual desses eventos artísticos você gostaria de saber mais? Por quê?

34a edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, 2007. 

Piracicaba (SP).
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A Companhia de Dança Pina Bausch apresenta o espetáculo Água, no 

palco do Edinburgh Playhouse, Festival Internacional de Edimburgo, 

26 de agosto de 2010.

Grupo Tablado de Arruar. A rua é um rio, 2006. Praça do Patriarca, 

São Paulo (SP).
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3o Festival Internacional da Canção, 1968. Maracanãzinho, Rio de Janeiro 

(RJ). (Cynara e Cybele. Sabiá, 1968).
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Banda na Praça da República, 1985. São Paulo (SP).

Arraial Banho São João, 2007. Corumbá (MS).
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11o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Campos 

do Jordão (SP). (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.)
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Apresentação do Festival de Teatro de Rua, Main Square, Cracóvia.
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Festival de Woodstock, 1969. Bethel, Nova Iorque, EUA.

O que ficou da conversa?

Festival de Woodstock, 1969. Bethel, Nova Iorque, EUA.
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Giuseppe Castiglione. Vista do Grande Salão Carré no Museu do Louvre, 1861. Óleo sobre tela, 69 × 103 cm. Museu do Louvre, Paris, França.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 

ARTES VISUAIS 

APRECIAÇÃO
!

Talvez você já tenha ido a uma exposição e percebido qual foi o fio condutor da curadoria, isto 
é, quais foram os focos que geraram a seleção das obras e o modo de expô-las. Observando as três 
obras a seguir como uma curadoria educativa, as perguntas incluídas aqui podem animar o debate 
em sala de aula:

Por que são propostas essas três obras para apreciação? Há algo em comum entre elas?

Elas fazem você pensar sobre a relação entre arte e público? 

!
?
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Diego Velázquez. As meninas (ou A família de Felipe IV), 1656. Óleo sobre tela, 318 × 276 cm. Museu do Prado, Madri, Espanha.
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Marcel Duchamp. Fonte, 1917. Ready-made. Porcelana, 23,5 × 18 × 60 cm.
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O que ficou da conversa?
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AÇÃO EXPRESSIVA

Você sabia que podemos “viver” a obra de um artista contemporâneo em sala de aula?

Lygia Clark criou a obra Caminhando, em 

1964. A artista partiu da fita de Moebius, que 

recebeu esse nome em homenagem ao matemá-

tico e astrônomo alemão August Ferdinando 

Moebius, que a criou, em 1865, gerando um 

novo campo de estudo: a Topologia. Como  

Lygia, temos de começar construindo a fita de 

Moebius com um papel de qualquer tipo ou 

tamanho. Verifique se há frente e verso nessa 

fita e, depois, siga as dicas do seu professor. Exemplo de uma fita de Moebius.

Como você viveu essa obra?

O que, provavelmente, a artista quis despertar em quem a realiza?
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A obra de arte contemporânea provoca o público de muitas maneiras. Você se lembra de alguma 
obra contemporânea que tenha provocado você de alguma forma? Podem ser obras das quais 
você tenha visto apenas uma reprodução. O que você pensou, sentiu ou percebeu observando-as?

Nós somos os propositores: nós somos o molde, cabe a você soprar dentro dele o sentido 
da nossa existência. 

Nós somos os propositores: nossa proposição é o diálogo. Sós, não existimos. Estamos à 
sua mercê.

Nós somos os propositores: enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para 
que o pensamento viva através de sua ação.

Nós somos os propositores: não lhe propomos nem o passado, nem o futuro, mas o 
agora.

CLARK, Lygia. Nós somos os propositores, 1968. In: ______. Lygia Clark. Rio de Janeiro: Funarte, 1980. p. 31.

Leia atentamente a citação a seguir. Depois, discuta-a com seus colegas e escreva as conclusões 
do grupo sobre a relação entre público e obra proposta por Lygia Clark.
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PESQUISA EM GRUPO

Em todos os tempos, a arte desejou o contato com o público. Há muito que pesquisar sobre 
essa história, mas o mais interessante neste momento é investigar o que a sua cidade e/ou região 
oferecem. Por isso, sugerimos alguns temas para pesquisa em grupo:

Os espaços sociais da arte em sua cidade ou região: museus, salões de arte, galerias, feiras, espa-
ços alternativos etc.

Os profissionais da área: produtores culturais, artistas, museólogos, curadores, designers de ex-
posições, restauradores, marchands, courriers (profissionais que acompanham a viagem de obras 
importantes), galeristas, integrantes da ação educativa das instituições, críticos de arte, jornalis-
tas responsáveis pelo setor de arte e cultura, programadores culturais, professores, iconógrafos, 
montadores especializados etc.

Os artistas da região, verificando se lidam apenas com uma modalidade ou se circulam por 
várias, como pintura, desenho, vídeo, web art etc.

Os objetos de arte na escola, a comunicação visual na escola, as exposições promovidas pela escola.

Além dessas linhas de pesquisa, outras mais específicas podem ser propostas:

O mercado de arte em sua região.

Os modos de expor (conceito do cubo branco, as exposições com cenografia), a arte pública na 
cidade.

O trabalho de mediação feito nas instituições culturais para pessoas com deficiência, para 
crianças, para a terceira idade etc. 

Resumo da pesquisa e das fontes consultadas
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AÇÃO EXPRESSIVA

André Malraux, escritor e crítico de arte, concebeu assim a ideia de museu imaginário: uma 
seleção intuitiva de obras que estão separadas no tempo e no espaço. Imagine que você tenha a pos-
sibilidade de criar uma pequena exposição do acervo de seu museu imaginário particular. Elabore o 
convite da exposição com título, texto introdutório e a listagem das obras que a compõem.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

TEATRO

APRECIAÇÃO
!

Em grupo, conversem sobre as imagens a seguir:

Por que você acha que imagens de arte grega e romana foram escolhidas para motivar a conversa 
sobre teatro? Qual história você imagina que essas figuras contam?

Todas as imagens são referências a Dionísio. Você sabe quem é Dionísio? Qual a relação entre 
ele e o teatro?

A apreciação dessas imagens e a conversa motivada por elas modificaram seu modo de pensar 
sobre o teatro? O que deixou você curioso, querendo saber mais detalhes? Qual assunto você 
gostaria de pesquisar?

!
?
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Ruínas do Teatro de Dionísio. Acrópole de Atenas, Grécia.
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Artes grega e romana representando Dionísio como deus do teatro. 1) Sileno e os jovens sátiros, 60-50 a.C. Afresco. Megalografia que retrata uma 

cerimônia de iniciação dionisíaca; detalhe mostrando Sileno, um dos seguidores de Dionísio, cercado de dois sátiros. Vila dos Mistérios, parede 

leste, Pompeia, Itália. 2) Relevo representando Dionísio na casa de Icário. Pedra. Origem grega, c. séc. III-II a.C. Museu do Louvre, Paris, França.  

3) Mosaico de parede com máscaras trágica e cômica. Origem romana, c. séc. I a.C.-I d.C. Museu Capitolini, Roma, Itália. 4) Máscara teatral. 

Origem romana. 5) Máscara trágica. Pedra. Origem romana, c. séc. V a.C. Museu Bonnat, Bayonne, França. 6) Dionísio e três figuras, c. séc. XIX 

d.C. Ilustração reproduzida de vaso grego antigo.
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Teatro Oficina Uzyna Uzona. Bacantes, 1995, São Paulo (SP). Direção: José Celso Martinez Corrêa. Ator Marcelo Drummond como Dionísio, 
projeção em TV durante o espetáculo (foto inferior).
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O que ficou da conversa?

AÇÃO EXPRESSIVA

Uma leitura dramática

Nesta ação, você vai fazer uma leitura dramática. O que você imagina que seja uma leitura 
dramática? 

Depois de responder, aguarde as orientações do seu professor. Ele vai dizer o nome de uma peça 
e pedir que a classe faça uma leitura dramática.
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Finalizada a experiência da leitura dramática, registre aqui suas impressões e as que foram reve-
ladas na conversa com toda a classe sobre: 

o exercício de leitura:

a construção de sentidos do texto:

a curiosidade provocada pelo texto e o que mais você gostaria de saber:

PESQUISA EM GRUPO

Registre aqui o tema e o roteiro da investigação que seu professor vai encomendar.

Finalizada a pesquisa, organize com seu grupo uma apresentação para a classe. É interessante 
fazer, se possível, essa apresentação em PowerPoint ou até mesmo criar um blog, com pequenos textos 
e imagens.
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No espaço a seguir, crie palavras-chave, cole imagens ou faça desenhos coloridos, formando um 
mapa que contenha o que foi mais significativo em sua pesquisa e na de seus colegas sobre o culto a 

Dionísio, o nascimento do teatro ocidental e as especificidades do teatro grego.
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O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Festivais de teatro

O texto a seguir apresenta o conceito de curadoria para a 12a edição do Festival Internacional 
de Teatro de São José do Rio Preto (SP), ocorrido em 2012.

Antes da leitura do texto, responda: Qual é o significado da palavra curadoria para você?

Depois de conversar sobre o que é curadoria, acompanhe a leitura que seu professor vai fazer 
em voz alta e, em seguida, faça uma leitura silenciosa.

Leitura e Análise de Texto

Do mínimo eu às vozes do mundo: sujeito e sociedade na cena contemporânea

Momento histórico curioso que vivemos: a um só tempo a afirmação radical do indivíduo 
e a tomada coletiva das ruas; o ilhamento do sujeito e projetos de interesse comum – reais e 
virtuais – no centro da praça ou na militância solitária articulada nas redes sociais. Por um lado 
podemos ver, por exemplo, que há não mais de um ano desta edição do Festival, até o presente 
momento, populações de vários países foram e estão nas ruas, derrubando ou tentando derru-
bar ditaduras sanguinárias no norte da África e em outras partes do planeta. Estas intervenções 
de interesse geral acontecem no mesmo momento em que passeatas reais e manifestos virtuais 
de segmentos mais localizados da sociedade ganham espaço, com a aderência de milhares de 
pessoas: questões de gênero e de comportamento, entre outras.

Teatros do eu, teatros do mundo1

Nesta edição a curadoria do Festival propõe, então, verificar o movimento entre os chama-
dos coletivos e a expressão do sujeito. Ou, dito de outra maneira, o diálogo entre a expressão 
pessoal, vinda dos campos da individualidade, e a expressão do coro, vinda do pensamento 
grupal. Partindo do pressuposto de que estes processos estão intuídos no fazer artístico, nossa 
pergunta poderia ser: de que maneira estas questões da sociabilidade atual estão sendo levadas 
à cena?

Não há nenhuma expectativa de que as intervenções e os espetáculos selecionados ilustrem 
pontualmente estas proposições, ainda que muitos dos temas que vão ao palco e às ruas passem 

1 Expressão de Jean-Pierre Sarrazac, em: Théâtres du moi, théâtres du monde. Rouen: Éditions Médianes, 2000.
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por elas. O que nos interessou foi organizar a mostra com base no que o teatro tem a dizer sobre 
estas conexões a partir dos seus próprios processos formativos: nas escolhas de linguagem; nos 
materiais (concretos e de pensamento) que são utilizados; e nas diversas maneiras eleitas pelos 
artistas para propor aproximações às plateias (quando é este o caso, da existência de “plateias”).

Seguindo a vocação que o próprio Festival vem desenvolvendo nos últimos anos, a curado-
ria também usou como critério para seleção o frescor da invenção formal. Mas isto não signi-
fica uma busca pela novidade em si, o que redundaria em mero esteticismo. Apenas desdobra, 
no âmbito do trabalho curatorial, um aspecto do conceito: o de que uma época com questões 
novas pede um teatro que dê conta delas, nas suas formas também renovadas.

Em qualquer destas coordenadas queremos crer que os espetáculos e intervenções desta 
edição do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto têm então esta vocação: a 
de samplear, às vezes mais, às vezes menos explicitamente, aspirações individuais e coletivas, in-
ventando modos a partir dos quais podemos, quem sabe, perceber uma única voz ou um coro 
de vozes como expressões potentes, capazes de dizer sobre o estado do mundo e do homem no 
momento em que estes artistas entrarem em cena.

Fonte: Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto – 12ª edição, 2012. Disponível em: <http:// www.festivalriopreto.com.

br/2012/festival/index.php?institucional_id=5>. Acesso em: 6 set. 2013.

Agora, em grupo, discutam sobre o que você e seus colegas acabaram de ler, baseando-se nas 
questões a seguir:

O que chama a atenção no conceito “Do mínimo eu às vozes do mundo: sujeito e sociedade 
na cena contemporânea”? É possível perceber o que o festival está focalizando como conceito? 

O que é perceptível como preocupação do festival sobre a relação entre teatro e público? 
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De que modo a leitura e a discussão do texto ajudaram você a saber mais sobre o teatro e seus 
festivais? 

Na seção Para saber mais deste tema, há indicações de sites sobre festivais de teatro. Na sala de 
informática, acesse as páginas oficiais dos festivais para responder:

O que chama a sua atenção no design dos sites oficiais dos festivais? 

Quais são as suas impressões sobre as fotos dos espetáculos publicadas nos sites? 

Agora, pensando como um espectador de teatro, qual é a importância dos festivais teatrais? Na 
sua cidade há ou houve festivais como modo de acesso do público ao teatro? Como você ima-
gina que se dá a organização de um festival teatral? 

Você gostaria de produzir um festival ou mostra de teatro na escola? Pensando na experiência 
que você realizou neste estudo, poderia ser uma mostra de leituras dramáticas? Qual seria o 
conceito condutor da curadoria do festival e/ou mostra? Registre a seguir suas ideias.

PESQUISA INDIVIDUAL
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 

DANÇA

APRECIAÇÃO
!

Converse em grupo sobre as imagens a seguir.

Olhando atentamente as imagens das dançarinas e lendo suas legendas, percebemos que uma 
delas realiza sua performance nas dependências de uma mina de extração de carvão, e a outra, 
em um palco instalado nas dependências de um parque público. Para você, nas apresentações 
de dança mostradas nas imagens, o público fica mais próximo do artista? Você imagina onde o 
público está quando a dançarina realiza sua ação cênica na mina? Como você percebe a relação 
do público diante de uma apresentação em um palco ao ar livre?

Em qual das apresentações você acredita que haja maior envolvimento do público com a ação 
cênica? Existe alguma razão para essa separação entre o que acontece no espaço cênico e o que 
se passa no espaço destinado ao público? 

!
?

Christine Brunel. Performance nas dependências de uma mina de 
extração de carvão. Essen, Alemanha.
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Sayonara Pereira. Performance no Parque Farroupilha. Porto Alegre (RS).
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Existem diferentes tipos de palco. Quais você conhece? Você já assistiu a espetáculos em espaços 
como esses das imagens? Por que dizemos que esse palco é tradicional? Quantas paredes tem 
um palco italiano?

Agora, observe as duas imagens de palco italiano (tradicional). 

Palco: cortina fechada; cortina aberta.
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Você já conhecia o conceito de “quarta parede”? (   ) Sim. (   ) Não.

Para saber mais sobre a quarta parede no espaço cênico, leia o texto a seguir com seu professor 
e colegas.

Leitura e Análise de Texto

A quarta parede é uma parede imaginária situada na frente do palco do teatro, através da qual 
a plateia assiste passiva à ação do mundo encenado. A origem do termo é incerta, mas presume-se 
que o conceito tenha surgido no século XX, com a chegada do teatro realista. Apesar de ter surgido 
no teatro, onde os palcos, geralmente de três paredes, apresentam mais literalmente uma “quarta 
parede”, o termo é usado em outras mídias, como cinema, televisão e literatura, geralmente para 
se referir à divisória entre a ficção e a audiência. A quarta parede é parte da suspensão de descrença 
entre o trabalho fictício e a plateia. A plateia normalmente aceita passivamente a presença de uma 
quarta parede sem pensar nela diretamente, fazendo com que uma encenação seja tomada como 
um evento real a ser assistido. A presença de uma quarta parede é um dos elementos mais bem esta-
belecidos da ficção e levou alguns artistas a voltarem a sua atenção para ela como efeito dramático.

PEREIRA, Sayonara. Rastros do Tanztheater no processo criativo de es-boço.  

Tese (Doutorado) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. p. 111. 

Todo palco tradicional tem quatro paredes: a da lateral direita, a da lateral esquerda, a 
do fundo e a “quarta parede”–, uma parede imaginária situada na frente do palco do teatro, 
por meio da qual a plateia assiste passiva à ação do mundo encenado. 
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Após a leitura, retome a conversa com seu professor e colegas: para você, por que a presença da 
quarta parede favorece a ação passiva da plateia? 

A apreciação e a conversa modificaram seu modo de pensar os espaços para a apresentação da 
dança?

O que ficou da conversa?

AÇÃO EXPRESSIVA

Você já assistiu a espetáculos de dança? Eles aconteceram em palco tradicional ou em lugares 
alternativos? Que diferencial você acredita existir quando se faz dança em espaços pouco conven-
cionais? Com base nessas questões, escreva a seguir suas experiências como espectador de dança.
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Pensando que é possível apresentar espetáculos de dança em diferentes lugares, onde você gos-
taria de realizar o “seu” espetáculo de dança? 

Você pode imaginar esse lugar e registrá-lo no espaço a seguir por meio de um desenho, de 
uma colagem, de uma fotografia ou, ainda, de uma pequena maquete, a ser montada em casa e 
trazida para a sala de aula. 

O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Festivais de dança

Você conhece algum festival de dança que aconteça em sua comunidade, na escola, na sua ci-
dade ou no Brasil? 

Os festivais podem ser considerados vitrines de artistas? São eventos nos quais eles mostrariam 
seus trabalhos para um mercado de arte?
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Como você imagina que seja a organização de um festival de dança?

Todo festival precisa ter uma curadoria? Justifique.

O texto a seguir indica o conceito de curadoria para apresentação dos trabalhos escolhidos para 
a 6a Bienal Internacional de Dança do Ceará, em 2007.

A proposta agora é você acompanhar a leitura em voz alta de seu professor e, em seguida, fazer 
uma leitura silenciosa.

Leitura e Análise de Texto

Vamos dançar juntos?

Nesta época contemporânea, tudo habita em tudo, tudo se contagia de tudo. As fronteiras se 
diluíram, tudo é fora. A diversidade e a pluralidade nas abordagens estéticas apenas refletem a força 
desses novos fluxos, que acabam propiciando novas formas de organização. Perguntamo-nos: como 
podemos aproveitar tudo isso, para a dança que dançamos, criamos ou pensamos? Uma resposta 
possível: favorecendo o surgimento de uma estratégia para a construção de novas condições de possi-
bilidade, sobretudo no que diz respeito à constituição de processos criativos. Com isso extrapolamos 
o limite de nossos campos estéticos e experimentamos outras formas de existir.

Apostamos no contágio e na vertigem. Aceitamos a desterritorialização como forma de andar 
e buscamos a potência do encontro: o que surge dele, como nos colocamos diante dele, como 
nos organizamos a partir dele. Desta forma, percebemos que a dança pode não ser o que estabe-
lecidamente se espera dela. Melhor é quando entendemos que é justamente o contrário: a dança, 
vivenciada, produzida e reinventada a cada dia, como movimento e como pensamento, num 
espaço ético, passível sempre de novos e bons encontros, pode – e deve! – ser sempre o que escapa.

Mobiliza ações

Democratizar o acesso à dança cênica, em particular à dança contemporânea, investindo em 
ações de descentralização e interiorização; possibilitar o intercâmbio com outros países, incentivan-
do e desenvolvendo projetos de colaboração artística; fomentar a produção de conhecimento na 
área da dança; e contribuir para a formação em dança. Estes são os objetivos que norteiam a Bienal 
Internacional de Dança do Ceará e que de dez anos para cá têm gerado diversos desdobramentos. 

6a Bienal Internacional de Dança – Ceará, 2007. Disponível em: <http://www.bienaldedanca.com>. Acesso em: 24 jul. 2013.
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Agora, em grupo, conversem sobre o que você e seus colegas acabaram de ler, baseando-se nas 
questões a seguir:

O que chama a atenção no tema do festival: Vamos dançar juntos? 

O que é perceptível como preocupação do festival sobre a relação entre espetáculo e público? 

De que modo a leitura e a discussão do texto ajudaram você a saber mais sobre a dança e seus 
festivais? 

PESQUISA INDIVIDUAL

A sugestão é que você pesquise no site da Bienal Internacional de Dança do Ceará e nos de 
outros festivais, como o Festival de Dança de Recife (PE) ou a Bienal Sesc de Dança, em Santos (SP). 
Na sala de informática, faça sua pesquisa para responder às seguintes questões: Qual o diferencial 
existente entre os festivais de dança? Quais os focos que cada festival intensifica? De que modo os 
textos da curadoria contribuem para a compreensão do tema dos festivais? 

No espaço a seguir, registre sua pesquisa.
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O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Mediação cultural em espetáculos de dança

Leia os textos a seguir, que narram as experiências da Quasar Companhia de Dança, de Goiânia 
(GO), e da Companhia de Dança do Palácio das Artes, de Belo Horizonte (MG). Ambas trabalha-
ram em produções que “abrem diálogo” com o público dos espetáculos de maneiras particulares.

No espetáculo O+ (2004), da Quasar Companhia de Dança, de Goiânia, uma pessoa do 
público é convidada a ficar no palco durante todo o espetáculo. Sentada em um dos bancos que 
estão dispostos em grande semicírculo, como integrante do elenco, participa da celebração da 
dança, que nesse espetáculo tem o intuito de revelar o desejo e a vontade essencial do ser humano 
de se movimentar. Além disso, os dançarinos da Companhia recebem, dentro do semicírculo, ar-
tistas convidados (dançarinos, atores ou músicos) para interferirem no espetáculo. Cada um com 
sua dança e arte, partindo de seu movimento próprio, individual, para um encontro com todos.

PEREIRA, Sayonara. Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

O espetáculo Coreografia de cordel (2004), da Companhia de Dança do Palácio das Artes, 
de Belo Horizonte, é o resultado de um projeto que se baseou, principalmente, na passagem da 
companhia pelo Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. Na cidade de Medina, os 22 
dançarinos que compõem o elenco da peça fizeram pesquisa de campo, colheram impressões, 
tiveram experiências, vivências e suas histórias pessoais com os moradores da região. Ao mes-
clarem essas experiências com o repertório de cada um, o resultado foi o espetáculo de dança. 
O cenário traz panelas dependuradas, a trilha sonora nos remete à cultura popular, e o público 
sentado dentro do palco é convidado algumas vezes a interagir nas ações cênicas. No final 
da apresentação, dançarinos e coreógrafo abrem diálogo com o público para conversar sobre 
curiosidades do espetáculo e seu processo de criação.

PEREIRA, Sayonara. Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Pensando na leitura dessas experiências de mediação em dança, responda:

Você já participou de algum espetáculo de dança em que o coreógrafo e os dançarinos, ao término 
da apresentação, ficaram para conversar com o público sobre o processo de criação do espetáculo?

Para você, essa mediação faz que o público fique mais familiarizado com o que assistiu? Por quê?

Será que a compreensão de um espetáculo de dança por parte do público necessita sempre desse 
modo de mediação cultural?

Para você, a leitura de imagens e textos sobre dança, a pesquisa em sites oficiais e a investigação 
em sala de aula são também modos de mediação cultural entre dança e público?

O que você estudou até aqui modificou seu modo de pensar a dança? Justifique sua resposta.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 

MÚSICA

O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Após ouvir a música A banda, de Chico Buarque, responda:

Você conhece essa música de Chico Buarque?

Por meio dela é possível perceber o papel da banda em uma comunidade? 

A música da banda seria um elemento capaz de transformar sentimentos, aparências e forças 
da natureza? 

De onde seria essa banda?

!
?
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PESQUISA EM GRUPO

A pesquisa em arte e cultura sempre aponta muitas direções, mas o acesso às informações nem 
sempre é facilitado, mesmo em tempos de internet. Muitas vezes, é mais fácil ter acesso a institui-
ções que investem em publicidade. Corremos o risco de não conhecer ou desvalorizar as manifes-
tações artísticas de nossa região. O que podemos descobrir sobre a relação entre música e público? 
Quanto mais grupos investigarem a mesma linha de pesquisa, mais ângulos podem ser descobertos. 
Para isso, junte-se a um grupo e escolha o que pesquisar:

Registre aqui, na forma de texto jornalístico, o resultado de sua investigação. Depois, esse texto 
pode se transformar em divulgação da pesquisa na escola e na comunidade.

Caça-fanfarra

Sua escola tem ou já teve uma fanfarra? Há algum registro em fotos, áudio ou vídeo? 
Quem são as pessoas que fazem ou fizeram parte dela? O que elas podem dizer a respeito 
dessa experiência? Quais outras questões podem ser pesquisadas? 

A música em sua cidade

Banda de música, corporações musicais, bandas de rock, música sacra, orquestras. 
O que é possível descobrir em sua cidade? 

Festivais de música

Quais são os festivais de música que estão acontecendo hoje? Eles são importantes para 
a divulgação da música?
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APRECIAÇÃO
!

Você vai passar por uma experiência de mediação cultural. Para isso, ajeite-se com cuidado em 
sua carteira, respire profundamente e escute as instruções/provocações do piloto/professor. Registre 
a seguir suas impressões sobre a viagem e suas aflições sobre o lugar para onde está sendo levado. 
Pronto para as surpresas?

Escuta 1

Escuta 2

Comparando as duas escutas
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Propondo uma mediação cultural

Você escutou versões diferentes de algumas músicas e foi ajudado pelo professor nesse trabalho. 
Como você pode auxiliar outras pessoas a escutar uma música? E duas versões diferentes da mesma 
música? Que tal ajudar seus irmãos, vizinhos, pais, primos, colegas de futebol e de caminhada a pas-
sar pela mesma experiência de escuta que você vivenciou? Que obras musicais você gostaria de lhes 
apresentar? Como faria essa apresentação? Que perguntas poderia fazer para provocar uma melhor 
escuta? O espaço a seguir é para você elaborar um projeto de mediação.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

CONEXÕES COM OS TERRITÓRIOS DO PROCESSO DE  

CRIAÇÃO E DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS

AÇÃO EXPRESSIVA

Projetos poéticos de produção cultural

Agora, você vai começar a esboçar um projeto de produção cultural para ser realizado na escola. 
Registre aqui o esboço do seu projeto, tendo como roteiro as questões a seguir. Faça uma lista de 
ideias, mas não fique preocupado se elas forem ou não possíveis de realizar. Quanto mais ideias você 
registrar, melhor será no momento da escolha.

Para você, é interessante realizar um projeto de produção cultural? O que você gostaria de 
realizar? Um festival, uma mostra, uma exposição, um fórum ou um seminário de debate sobre 
arte? Por quê?

Qual será o tema?

Quem participará? Como será a seleção?

Qual público terá acesso a essa produção cultural?

Como será possível realizar esse evento?

Para concretizar as ideias registradas, você pretende desenvolver um projeto poético individual 
ou colaborativo? 

!
?
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VOCÊ APRENDEU?

Pensando nas diferentes experiências que o estudo realizado até este momento proporcionou a 
você, a proposta aqui é criar um fôlder que seja uma peça de mediação cultural. O conteúdo pode-
rá ser formado pelas imagens e textos que compõem seu Caderno do Aluno, assim como por suas 
respostas às questões apresentadas. Para isso, volte a olhar o seu Caderno e faça uma curadoria a 
fim de selecionar o que você considera importante para fazer o fôlder, pensando também para qual 
público ele será direcionado.
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APRENDENDO A APRENDER

O que você pode encontrar em seu bairro ou em sua cidade com os olhos de quem quer ver 
acontecer mediação cultural? Olhe as galerias, museus, centros culturais. Nesses lugares, como acon-
tece a aproximação entre arte e público? Olhe as praças. Olhe as ruas. Há artistas fazendo arte nesses 
espaços não convencionais? Olhe sua escola. A arte está presente? Há um projeto de aproximação 
entre arte e público? O que mais você pode descobrir fazendo uma expedição pela cidade?
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TEMA:

POÉTICAS PESSOAIS E/OU DE PROCESSOS COLABORATIVOS

AÇÃO EXPRESSIVA

O que podem dizer sobre nós os nossos pertences pessoais? 

Para descobrir, crie nas páginas seguintes um diagrama com as cores das roupas em seu armário, 
o desenho de alguns objetos da sua casa, capas de livros, CDs que aprecia, obras, filmes, atores, 

músicas, o que gosta de dançar etc.

Em grupo, vocês vão analisar os diagramas dos integrantes de outro grupo. É possível perceber 
se há uma marca pessoal no diagrama, que liga todas as escolhas de cada pessoa? Quais as dife-
renças e as semelhanças no modo de construir os diagramas?

  Com base nessa análise, seu grupo deve criar, em uma folha avulsa, um diagrama-síntese da 
leitura do material analisado.

Depois do fórum para apresentação dos comentários de quem fez e de quem analisou os dia-
gramas, escreva a seguir suas impressões sobre o que descobriu a respeito das próprias marcas 
pessoais, especialmente comparando às de seus colegas.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 

DESDOBRAMENTOS DAS LINGUAGENS DA ARTE

O QUE PENSO SOBRE ARTE?

!
?
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A arte é uma linguagem. Na escola, temos focalizado quatro delas – artes visuais, dança, música 
e teatro –, contudo, há desdobramentos que apresentam códigos próprios e gramáticas específicas 
da arte. 

No esquema a seguir, ligue os desdobramentos às linguagens de origem.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 

ARTES VISUAIS

AÇÃO EXPRESSIVA

Para o trabalho de poéticas pessoais e/ou de processos colaborativos, estudaremos a fotografia. 
Para isso, você deve escolher cinco fotografias, compondo um pequeno álbum com base na proposta 
discutida com sua turma. Depois, no espaço a seguir, faça uma síntese visual, registrando o critério 
de escolha que você utilizou e indicando, de modo verbal ou visual, as fotografias que compõem o 
seu álbum.

!
?
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Depois da discussão em grupo, da criação coletiva da síntese visual e verbal dos álbuns propostos, 
da nova análise e da atividade, registre o que você percebeu sobre:

as temáticas abordadas.

a natureza das fotos (para registro, fotos publicitárias, para documentos etc.).

a posição do fotógrafo em relação ao objeto fotografado.

os elementos da visualidade na fotografia, como a iluminação, os planos, o enquadramento, os 
ângulos, o preto e branco, a cor, os filtros, o contraste de luz e sombra, a atmosfera, o close, a 
proximidade, o distanciamento, a relação figura/fundo etc.
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Como esses elementos dão suporte aos significados da imagem? Como os elementos formais 
nos provocam sensações e sentimentos? Escreva um pequeno artigo e escolha uma fotografia, ou um 
grupo de fotos, para melhor exemplificar seu comentário.
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APRECIAÇÃO
!

Dois artistas da fotografia; dois modos muito diversos de tratá-la como linguagem; duas manei-
ras de capturar a imagem para torná-la obra.

Cristiano Mascaro. Avenida São João, 1996. Fotografia. São Paulo (SP).
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Cristiano Mascaro. Marginal do Rio Pinheiros, 1996. Fotografia. São Paulo (SP).
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Cristiano Mascaro.Viaduto Eusébio Stevaux, 1996. Fotografia. São Paulo (SP).
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Vik Muniz. Narciso (baseado em Caravaggio), 2006. Fotografia. (Série Figuras de sucata).
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Vik Muniz. Medusa marinara (baseado em Caravaggio), 1998. Fotografia.
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Vik Muniz. Valentina, a mais rápida, 1996. Fotografia. (Série Crianças 

feitas com açúcar).
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Quais as semelhanças e as diferenças entre as imagens?

Que procedimentos os artistas utilizaram em sua ação de fotografar?

É possível perceber suas poéticas pessoais, suas singularidades como produtores de arte? Comente.

O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Compare as obras Narciso, de Vik Muniz (p. 54) e de Caravaggio (p. 57).

Para você, quais características marcam a diferença na poética dos dois artistas?

O que ficou da conversa?
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Michelangelo Merisi de Caravaggio. Narciso, 1594-1596. Óleo sobre tela, 110 x 92 cm. Galeria Nacional de Arte Antiga, Palácio Barberini, Roma, Itália.
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Há várias versões do mito greco-romano de Narciso, condenado a se apaixonar pela própria 
imagem refletida nas águas de uma fonte. Se você fosse recriar o mito de Narciso em sua poética 
pessoal, quais seriam suas características? Gostaria de trabalhar com qual linguagem? De que 
modo? O que faria inicialmente?

AÇÃO EXPRESSIVA

A proposta é criar um ensaio fotográfico: uma série que explore um conteúdo, um procedimen-
to, uma ideia. Você pode fazê-lo individualmente, mas também formar um grupo, ou melhor, um 
“coletivo”, pois é esse o termo utilizado nas artes visuais na contemporaneidade para obras criadas em 
processos colaborativos. Registre aqui sua ideia pensando nas temáticas possíveis, nas relações formais 
(enquadramento, luminosidade, pontos de vista, temáticas etc.), nos recursos técnicos necessários. E, 
se for possível, inicie o ensaio fotográfico, criando, assim, seu portfólio.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 

MÚSICA

O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Quais são as músicas, os intérpretes ou compositores que você prefere? Cite três.

Após a mediação feita por seu professor, responda à seguinte questão:

Quais serão as preferências da sua turma?

VOCÊ APRENDEU?

Depois da análise das preferências de todos, registre a seguir o que você observou sobre compo-
sitores, intérpretes, tipos de música, temáticas, influências culturais etc.

!
?
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APRECIAÇÃO
!

Você verá/ouvirá Este meu piano, de Hermeto Pascoal. Anote no espaço a seguir as suas impres-
sões durante a apreciação.

AÇÃO EXPRESSIVA

Paisagens sonoras compõem nossa memória, nossos repertórios pessoal e cultural.

Com quais trechos de músicas já conhecidas você comporia uma nova música, formando um 
retrato de sua memória sonora? Como você a produziria? Registre a seguir as ideias iniciais: as pri-
meiras escolhas, os critérios de seleção, o modo como organizaria os trechos musicais etc.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 9 

DANÇA

APRECIAÇÃO
!

O estudo agora é sobre o processo de criação e a construção da forma-conteúdo em dança. 
Observe atentamente as imagens a seguir e converse em grupo sobre elas.

!
?

Terpsí Teatro de Dança. E la nave no va II, 2003. Coreografia: Carlota Albuquerque.

Terpsí Teatro de Dança. E la nave no va II, 2003. Coreografia: Carlota Albuquerque.
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Quasar Companhia de Dança. O+, 2004. Coreografia: Henrique Rodovalho.
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Quasar Companhia de Dança. O+, 2004. Coreografia: Henrique Rodovalho.
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Para você, qual gesto dançado é interessante? Por quê?

Em que esse gesto se diferencia de um gesto comum?

Como seria o processo de criação do dançarino na construção do seu gesto dançado?

Como o coreógrafo estrutura a ideia coreográfica de um espetáculo?

O que ficou da conversa?
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O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Para você saber mais sobre como se cria e se constrói um espetáculo de dança do ponto de vista 
artístico, sua turma vai fazer a leitura de dois textos. A primeira leitura é silenciosa. A segunda seu 
professor vai fazer em voz alta.

Terpsí Teatro de Dança
Sayonara Pereira

Criado em Porto Alegre (RS), em 1987, o Terpsí Teatro de Dança desenvolve a dança tea-
tral como linguagem cênica e investiga o espetáculo como processo sempre em mutação, que 
pode ser alterado até mesmo em função do espaço físico da apresentação. Para isso, a coreógrafa  
Carlota Albuquerque acredita que a colaboração dos intérpretes é fundamental.

Na obra E la nave no va II, de 2003, há a presença de elementos lúdicos, situações caóticas 
entre os dançarinos, elementos do teatro de revista, variada colagem musical, associações, pro-
jeção de imagens das ações desenvolvidas pelos dançarinos e atores que estão acontecendo ao 
vivo na cena – por meio de uma câmera –, e, como cenário, uma gigantesca cama elástica que 
ao longo da peça se transforma em diferentes ambientes.

A coreógrafa procura, por meio de seus trabalhos coreográficos, fazer uma escuta, um resgate 
das experiências humanas, rompendo barreiras que possam separar os intérpretes da obra, já que, 
nos trabalhos sob sua direção, os intérpretes são a própria obra. Além disso, ela cria sempre uma 
partitura de movimentos, que fala como palavras, uma mímica dançada com a qual o criador vai 
criar códigos próprios para dizer e representar determinadas frases e expressões humanas.

Carlota, em sua peça E la nave no va II, recria imagens de filmes do cineasta italiano 
Federico Fellini (1920-1993), faz releituras de algumas dessas imagens e cria novas interpre-
tações, ao mesmo tempo que enfoca os temas ao longo da obra com uma dinâmica própria. 
Igualmente, mantém um diálogo com os intérpretes durante todo o processo de trabalho, e 
ainda oferece ao público grande liberdade para que tenha e faça as próprias associações. Em 
relação ao uso das imagens, vai transformando-as por meio das ações dos dançarinos.

A cama elástica gigante faz as vezes de cenário, delimita o espaço cênico. Além disso, sua 
presença física recria diferentes dimensões, e seus três planos são usados sem distinção ao longo 
da obra. Existe, por exemplo, uma cena da coreografia originando uma luta na parte superior 
da cama elástica. Carlota, desta feita, traz ao público várias figuras que beiram o surreal: dois 
atores lutam acrobaticamente usando figurinos que nos remetem à imagem de artistas circenses 
e dançarinas; um apresentador, que nos lembra um xerife, narra a cena e, ao mesmo tempo, foge 
da luta; uma dançarina, que momentos antes havia dançado um solo extremamente dramático 
sugerindo um suicídio, está ao lado desses atores gritando sem parar, em cima da cama elástica, 
que nesse momento nos remete à imagem de um ringue de luta. Enquanto o público percebe 
essas muitas ações cênicas que acontecem na parte superior da cama elástica, toda a sua elastici-
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dade ainda nos mostra a imagem que acontece a partir do peso dos atores que estão interagindo 
no andar superior. Uma cena trágica e cômica ao mesmo tempo.

Do mesmo modo, E la nave no va II fala de impossibilidades, do artesanal, do urgente. Fala 
um pouco da história da Companhia e, por isso, foi de grande importância para a coreógrafa a 
transmissão simultânea através do vídeo, para dizer ao público: “É de nós mesmos que ironizamos. 
Acreditamos em nossa fantasia e tornamos lúdicas as nossas impossibilidades de realização”.

Carlota trabalha em sua criação com elementos essenciais à dança: tempo, força e espaço. É 
no espaço que, para a coreógrafa, o dançarino poderá atuar e criar; um lugar que lhe pertence. 
Existe o espaço imaginário e o espaço que vai ser o limite da ação, como no caso de E la nave no va 
II, em que toda a ação do espetáculo cênico acontece nos três níveis de uma grande cama elástica, 
uma realidade espacial concreta. Mas Carlota também brinca com o espaço imaginário quando, 
principalmente, utiliza a câmera aberta, que é um artifício na ação presente-passado.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Quasar Companhia de Dança

Sayonara Pereira

A Quasar Companhia de Dança, criada em Goiânia (GO), em 1988, encantou o público e 
a crítica desde seus primeiros espetáculos, utilizando uma linguagem artística própria, marcada 
pela inovação e ousadia de seu coreógrafo e diretor, Henrique Rodovalho.

Rodovalho trabalha com efeitos do teatro de revista, com colagem musical, efeitos que modificam a 
estrutura original da música e diálogo com o público, por meio da palavra, na coreografia O+, de 2004.

O diretor reflete, em sua pesquisa corporal, sobre o movimento e seu arrojo. Sua preocupação 
primordial concentra-se no homem contemporâneo, e é também o homem contemporâneo e suas 
vivências que são ponto de partida para a concretização de sua obra cênica.

Com seus dançarinos, ele constrói sequências com grandes efeitos acrobáticos e vigor. E, 
para as dançarinas, ele semeia, com poucas palavras, caminhos que estas traduzem nos corpos 
com muita feminilidade e sensualidade. 

Todos os trabalhos assinados por Rodovalho possuem uma característica própria: signos 
rítmicos construídos, momentos de humor, virtuose, vigor, simplicidade e situações cotidianas. 
Reflete em seu trabalho a ideia de que a dança não seja um fim, mas, talvez, o início, para tentar 
dizer coisas se movimentando.

No dia a dia de trabalho com a Companhia, Henrique Rodovalho imprime um ritmo de 
muitas perguntas e uma eterna procura. Nunca se satisfaz com uma primeira solução encontrada 
pelos corpos dos dançarinos; busca sempre mais uma e, quem sabe, mais outra possibilidade.

O estilo Quasar está impregnado no trabalho individual dos dançarinos, e aparece na ne-
cessidade de coordenação exigida para a difícil movimentação que é criada pelo coreógrafo. Ou, 
ainda, em cenas tragicômicas, como a passagem coreográfica de O+ em que a personagem “dan-
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ça contemporânea” traz à cena folhas de papel contendo textos e um liquidificador, e, lentamen-
te, começa a triturar os textos. Essa cena reflete, de alguma maneira, a liquidificação, pelo autor, 
da própria dança contemporânea, que, no último momento, será salva por um super-herói meio 
fracassado e canastrão, mas, sempre, um super-herói.

Em O+, os dançarinos se amam, lutam, contam suas histórias pessoais, conversam com o 
público. São sorteados, para duas pessoas do público, lugares no palco ao lado dos dançarinos-ato- 
res. Acontece um show de mágica, e sempre, em cada cidade em que a Companhia se apresenta, 
dançarinos convidados, integrantes de diferentes grupos, dançam o acrobático breakdance ou 
street dance, interagindo com os dançarinos da Quasar. As cenas são bastante interessantes: um 
misto de improvisação e diálogo de várias pessoas.

Henrique Rodovalho parece conseguir tirar de cada dançarino o que este tem de melhor. Se 
o dançarino não possui muito tempo de dança, ele procura características pessoais, fazendo que 
esse dançarino traga seus talentos para a cena. 

Além disso, o coreógrafo busca retratar o que as pessoas estão passando e vivendo agora. Por isso 
é que o público em geral se identifica muito com as coreografias, já que a Companhia retrata, nos 
seus trabalhos, situações das pessoas contemporâneas, e não somente do dançarino ou do coreógrafo.

A mistura de gêneros e estilos, de códigos cotidianos e não cotidianos, aparece na utilização 
de cenografias – e, muitas vezes, também da música –, na criação de figurinos que não “carac-
terizam” simplesmente, mas que passam a ser, eles mesmos, um signo móvel. A iluminação e a 
trilha sonora são alguns dos aspectos que fizeram que a dança assinada por Rodovalho seguisse 
caminhos próprios e específicos, por um lado, e se contaminasse de procedimentos até então 
presentes no teatro, por outro. Parece que ele, como vários outros coreógrafos contemporâneos, 
trabalha incessantemente agregando outras manifestações artísticas em suas criações, sem, no 
entanto, abdicar de elementos específicos da dança.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

De acordo com as informações dos textos, escreva palavras-chave que expressem características 
do modo de criação dos coreógrafos:

– Carlota Albuquerque: 

– Henrique Rodovalho: 
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O que surpreendeu você na forma de os dois coreógrafos organizarem o pensamento coreográfico?

Entre os elementos “mistura de gêneros”, “códigos do cotidiano”, “iluminação”, “cenários”, 
“qualidades pessoais dos dançarinos”, qual(is) você acredita que oferece(m) mais diferenças na 
escrita coreográfica de Carlota e Henrique?

Se você fosse coreografar, qual(is) elemento(s) gostaria de imprimir como um diferencial em 
suas obras?

AÇÃO EXPRESSIVA

A proposta é fazer um roteiro para a sua própria criação. Seu professor vai ajudá-lo, oferecendo 
algumas sugestões.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 10 

TEATRO

O QUE PENSO SOBRE ARTE?

Agora, os focos de estudo são teatro de grupo e criação coletiva. Vamos pensar e conversar sobre 
esses temas.

Para você, o que é teatro de grupo e de que modo pode ser o processo de criação teatral?

Você já teve alguma experiência de criação coletiva em teatro? Como foi essa experiência? Se 
não teve, gostaria de ter? De que tipo?

Por que o trabalho de grupos de teatro que fazem criação coletiva ou processo colaborativo é 
diferente do de outros grupos?

!
?
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AÇÃO EXPRESSIVA

Um jogo será proposto para você fazer em grupo: uma experimentação inventiva de criação 
coletiva ou processo colaborativo de um universo ficcional. Aguarde as orientações de seu professor 
e escreva suas impressões, anotando a seguir:

seus parceiros de jogo.

a frase inicial do jogo.

como foi praticar o jogo?

Após a sua experimentação no jogo, como você define o processo de criação coletiva ou pro-
cesso colaborativo?

Com base na sua definição, como seria o processo de criação coletiva ou processo colaborativo 
no teatro de grupo?



Arte – 2a série – Volume 1

71

APRECIAÇÃO
!

Para você saber mais sobre criação coletiva, vamos fazer uma apreciação por meio da leitura 
de um texto. Primeiro, seu professor vai fazer uma leitura em voz alta. Depois, você vai fazer uma 
leitura silenciosa.

Asdrúbal Trouxe o Trombone – Um projeto artístico de criação coletiva

Gisa Picosque

O grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone foi criado no Rio de Janeiro, em 1974, com a li-
derança de Hamilton Vaz Pereira e a participação de Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, 
Evandro Mesquita e Patrícia Travassos, entre outros. 

Asdrúbal Trouxe o Trombone colocou em evidência, na história do teatro brasileiro, o pro-
cesso de criação coletiva, no que se refere à concepção cênica, aos figurinos, à interpretação e à 
dramaturgia. O grupo tinha a singularidade de não se sentir como um grupo de “atores” que 
fazia teatro, e sim que fazia “Asdrúbal”. Essa marca poética parece ter sido o modo encontrado 
pelo grupo para preservar certa diferença de outros grupos importantes da época e de atores que 
faziam em cena o que era oferecido no mercado como oportunidade profissional.

Um trabalho que marcou a carreira do grupo – e que, à época, trouxe um frescor à lingua-
gem teatral – foi a criação coletiva Trate-me leão (1977), uma sequência de cenas curtas sobre 
problemas da adolescência e da juventude. O tema de Trate-me leão é o tédio; onde ninguém 
tem objetivo na vida, há um sentimento de abandono, de não saber como continuar.

A gênese da estrutura narrativa de Trate-me leão é a vivência pessoal dos integrantes do gru-
po. O texto ia sendo escrito em casa pelos atores, por meio da pesquisa com pessoas do prédio, 
da família, gerando cenas e diálogos que traziam para o palco a própria vida. Durante nove 
meses de criação, Hamilton Vaz Pereira, em um trabalho de colaboração entre os participantes, 
fez o esboço de cenas, identificando núcleos temáticos no material apresentado pelo grupo. Ao 
mesmo tempo, a criação de cenas emergia de improvisações e jogos coletivos que permitiam a 
invenção expressiva dos participantes do grupo.

Esse processo de criação fazia o trabalho do Asdrúbal ser ancorado na criação coletiva, tanto 
na construção da narrativa textual como na composição das personagens, com base no repertó-
rio pessoal expressivo dos participantes durante as improvisações.

Podemos dizer, então, que a criação coletiva do Asdrúbal era um processo criativo teatral 
que tinha como características: a presença da expressão de todos os integrantes do grupo; a “gru-
palidade”, como possibilidade de se reunir para falar de si e ouvir o outro; os pedaços da própria 
história de vida e a vontade de experimentar com o grupo outras possibilidades de cena e de 
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vida; a experimentação da linguagem teatral por meio do improviso como processo de trabalho; 
e a necessidade de trazer para o palco a própria vida.

Esse processo de criação coletiva resultava em uma encenação que deixava transparecer 
um jeito próprio de representar de cada um, que era descoberto durante as improvisações e os 
ensaios, assim como, durante a encenação, cenas inéditas poderiam aparecer no “aqui-agora” 
do palco, formando uma autoria coletiva. Ou seja, em vez de seguir procedimentos tradicionais 
calcados sobre o fator segurança (texto decorado, marcação prematura, especialização de tare-
fas), o Asdrúbal, em seu processo de criação coletiva, arriscava adentrar o terreno dos lapsos, das 
falhas, do inesperado que revela aspectos desconhecidos durante os improvisos.

A construção estética teatral dos espetáculos do Asdrúbal era feita do aproveitamento de 
materiais. A iluminação era caseira e precária, os cenários, grafitados e os figurinos, com in-
dumentária das roupas de rua. Os atores traziam ao palco interpretações que mostravam a 
espontaneidade dos intérpretes, dando ação a uma dramaturgia escrita com base nos trechos de 
diários, na narração de casos de família, na recitação da poesia do amigo, na cena da briga de 
namoro, nas trilhas sonoras roqueiras de contestação à família e ao teatro comercial.

O teatro de grupo dos anos 1970, portanto, era feito do e no trabalho coletivo. No final 
dessa década, já estava claro que a criação coletiva não era um movimento nem um estilo de 
época, mas um método de trabalho marcado pelo mesmo dinamismo que caracterizava o modo 
de fazer teatro contemporâneo no que hoje é chamado de processos colaborativos.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Após as leituras, escreva suas impressões com base nas seguintes questões:

De acordo com as informações do texto, escreva palavras-chave que expressem características do 
modo de criação coletiva do Asdrúbal Trouxe o Trombone.

O que surpreendeu você no processo de criação teatral do Asdrúbal?
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Entre os elementos “frescor na linguagem teatral”, “fixação na cotidianidade e na vivência pes-
soal”, “ausência de divisão rígida do trabalho entre os criadores”, “participação de todos nos 
movimentos do processo de criação”, “despojamento na iluminação, no cenário e no figurino 
com aproveitamento de materiais”, qual(is) é(são) diferente(s) do que você conhecia como pro-
cesso de criação teatral?

VOCÊ APRENDEU?

Da leitura do texto, da conversa e da reflexão sobre ele, o que se modificou na sua definição 
inicial sobre processo de criação coletiva?
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PESQUISA EM GRUPO

Você vai pesquisar grupos de teatro para chegar mais perto da concepção de teatro de grupo e 
de processos de criação coletiva ou processo colaborativo. Aguarde as orientações de seu professor.

Registre a seguir suas impressões sobre o grupo pesquisado.

O que você descobriu e que antes não sabia sobre teatro de grupo?

Qual a sua compreensão agora sobre criação coletiva e processo colaborativo?

Para apresentação da pesquisa na sala de aula, anote qual será a estrutura da cena:

Quem 

O quê 

Onde 

Foco 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 11 

CONEXÕES ENTRE OS TERRITÓRIOS DE LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS, FORMACONTEÚDO E PROCESSO DE CRIAÇÃO

AÇÃO EXPRESSIVA

Projetos poéticos pessoais e/ou colaborativos

Nesta ação, você vai começar a esboçar o pré-projeto poético pessoal e/ou colaborativo. 
Pré-projeto, aqui, tem a ideia de rascunho, de um esboço de ideias que mais tarde formarão 
o projeto. Ou seja, a escrita não é de um projeto definitivo, mas de intenções prévias que vão 
desencadear um projeto de poética pessoal, coletiva ou colaborativa.

Para começar a pensar, é interessante para você realizar um projeto de poética pessoal ou cola-
borativa? Por quê?

Agora, para a escrita de seu pré-projeto, siga as etapas descritas: escolha a linguagem artística 
que você gostaria de praticar em seu projeto e justifique sua opção; escolha um tema e justifique; 
faça uma lista de ideias possíveis para o fazer artístico sobre o tema. 

Não fique preocupado se a ideia é possível ou não de ser realizada. Quanto mais ideias você 
registrar, mais opções de escolha terá. Faça também uma lista de ideias sobre como levantar recursos 
para materializar o fazer artístico e de quais seriam as etapas necessárias para a realização.

Como o processo ainda é de pré-projeto, ou seja, de esboço de um projeto, esses aspectos po-
dem ser abordados por meio de um brainstorming – uma contribuição espontânea de ideias de todos 
os participantes –, no intuito de fazer um levantamento e, com base neste, a escolha do que compõe 
a escrita final do pré-projeto.

!
?
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VOCÊ APRENDEU?

Depois de estudar alguns artistas para chegar mais perto do processo de criação em arte, orga-
nize uma lista contendo diferentes procedimentos artísticos que podem fazer parte dele.

!
?

NUTRIÇÃO ESTÉTICA

Ao rever atentamente o que você estudou e o que está registrado neste Caderno sobre o tema 
O encontro entre arte e público, olhando todas as imagens e conversando com seu professor e seus 
colegas sobre elas, a que conclusão você chega: A leitura de imagens e de textos sobre arte, a pesquisa 
em sites oficiais e a investigação na sala de aula são também modos de mediação cultural entre arte 
e público? Por quê?
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Agora, retomando o que você estudou e o que está registrado neste Caderno sobre o tema 
Poéticas pessoais e/ou de processos colaborativos, reveja as Situações de Aprendizagem que tratam 
do tema e converse sobre as imagens, releia os textos e ouça mais uma vez as músicas dos artistas 
focalizados. Com as leituras e as conversas sobre essas poéticas, reflita sobre a seguinte questão: Para 
você, quais seriam as qualidades do processo de criação em arte?

APRENDENDO A APRENDER

Busque sites pessoais de artistas visuais, grupos de teatro, coreógrafos, músicos.

Quais sites você encontrou? O que você vê de interessante ao navegar nesses sites? Seus olhos 
encontram no site a poética pessoal do artista? Em que o site é singular? Há obras para serem 
vistas? Há textos críticos para leitura? O site tem informações sobre o processo de criação do 
artista? O que o site não tem e que você gostaria que tivesse?

Se você fosse um artista, de que modo mostraria sua poética pessoal em um site?

Sites

ARAQUÉM ALCÂNTARA. Disponível em: <http://www.araquem.com.br>. Acesso em: 
20 maio 2013.

ASDRÚBAL TROUXE O TROMBONE. Disponível em: <http://www.itaucultural.
org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografia&cd_
verbete=486>. Acesso em: 20 maio 2013.
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BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO CEARÁ. Disponível em: <http://www.
overmundo.com.br/agenda/vi-bienal-internacional-de-danca-do-ceara-05-10-a-02-11>. 
Acesso em: 20 maio 2013.

BIENAL SESC DE DANÇA. Disponível em: <http://www.sescsp.org.br/sesc/hotsites/
bienal_danca/apresentacao.html>. Acesso em: 20 maio 2013.

CRISTIANO MASCARO. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/animae/fotogrfs/
mascaro/mascaro.htm>. Acesso em: 20 maio 2013.

FESTIVAL DE CIRCO DO BRASIL. Disponível em: <http://www.festivaldecircodobrasil.
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Área de Linguagens 
Arte: Ana Cristina dos Santos Siqueira, Carlos 
Eduardo Povinha, Kátia Lucila Bueno e Roseli 
Ventrela.

Educação Física: Marcelo Ortega Amorim, Maria 
Elisa Kobs Zacarias, Mirna Leia Violin Brandt, 
Rosângela Aparecida de Paiva e Sergio Roberto 
Silveira.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês e 
Espanhol): Ana Paula de Oliveira Lopes, Jucimeire 
de Souza Bispo, Marina Tsunokawa Shimabukuro, 
Neide Ferreira Gaspar e Sílvia Cristina Gomes 
Nogueira.

Língua Portuguesa e Literatura: Angela Maria 
Baltieri Souza, Claricia Akemi Eguti, Idê Moraes dos 
Santos, João Mário Santana, Kátia Regina Pessoa, 
Mara Lúcia David, Marcos Rodrigues Ferreira, Roseli 
Cordeiro Cardoso e Rozeli Frasca Bueno Alves.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Tadeu da Graça Barros, 
Ivan Castilho, João dos Santos, Otavio Yoshio 
Yamanaka, Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge 
Monteiro, Sandra Maira Zen Zacarias e Vanderley 
Aparecido Cornatione. 

Área de Ciências da Natureza 
Biologia: Aparecida Kida Sanches, Elizabeth 
Reymi Rodrigues, Juliana Pavani de Paula Bueno e 
Rodrigo Ponce. 

Ciências: Eleuza Vania Maria Lagos Guazzelli,  
Gisele Nanini Mathias, Herbert Gomes da Silva e 
Maria da Graça de Jesus Mendes. 

Física: Carolina dos Santos Batista, Fábio 
Bresighello Beig, Renata Cristina de Andrade 

Oliveira e Tatiana Souza da Luz Stroeymeyte.

Química: Ana Joaquina Simões S. de Matos 
Carvalho, Jeronimo da Silva Barbosa Filho, João 
Batista Santos Junior e Natalina de Fátima Mateus.

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Emerson Costa, Tânia Gonçalves e 
Teônia de Abreu Ferreira.

Geografia: Andréia Cristina Barroso Cardoso, 
Débora Regina Aversan e Sérgio Luiz Damiati.

História: Cynthia Moreira Marcucci, Maria 
Margarete dos Santos e Walter Nicolas Otheguy 
Fernandez.

Sociologia: Alan Vitor Corrêa, Carlos Fernando de 
Almeida e Tony Shigueki Nakatani.

PROFESSORES COORDENADORES DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budisk de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bom m, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.
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Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
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Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 
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M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
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Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Angélica dos Santos 
Angelo, Bóris Fatigati da Silva, Bruno Reis, Carina 
Carvalho, Carla Fernanda Nascimento, Carolina 
H. Mestriner, Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, 
Eloiza Lopes, Érika Domingues do Nascimento, 
Flávia Medeiros, Gisele Manoel, Jean Xavier, 
Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, Leandro 
Calbente Câmara, Leslie Sandes, Mainã Greeb 
Vicente, Marina Murphy, Michelangelo Russo, 
Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, Paula 
Felix Palma, Priscila Risso, Regiane Monteiro 
Pimentel Barboza, Rodolfo Marinho, Stella 
Assumpção Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e 
Tiago Jonas de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Érica Marques, José Carlos Augusto, Juliana 
Prado da Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida 
Acunzo Forli, Maria Magalhães de Alencastro e 
Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Jairo Souza Design 
Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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