
ARCADA
fichário de mediação



Neste material você vai encontrar propostas para a mediação de ARCADA, peça-filme 
que os estudantes poderão acessar virtualmente e de forma gratuita na escola. A ideia da 
mediação é criar contextos que ampliem as possibilidades de contato entre a obra e os 
espectadores, favorecendo o estabelecimento de vínculos afetivos e cognitivos com a 
obra. 

Ao contrário do que acontece na maioria dos museus, o teatro não oferece a 
possibilidade de mediação simultânea e, portanto, não é possível entrar em contato com 
a obra e dialogar com o mediador ao mesmo tempo (exceto nas tecnologias assistivas de 
inclusão – como audiodescrição, legendagem ou tradução para Libras). Assim, a proposta 
de mediação que apresentamos aqui é composta por atividades a serem realizadas antes 
de assistir à obra e também depois de assistir a ela.

É importante lembrar que queremos manter a autonomia dos estudantes em seus 
processos como espectadores. Por isso, evitamos explicar a obra, estimulando-os a 
expressar suas ideias e sensações. Evitamos também a ideia de uma leitura correta da 
peça – muitas leituras são possíveis! – e também os spoilers, não queremos antecipar 
nada. Vamos deixar pistas!



“Mediação é a criação de possibilidades, condições, 
situações, estratégias junto aos espectadores para 
que se ativem os princípios da experiência, se 
desativem os inibidores e se contenha o abandono 
nos espetáculos teatrais. Por meio da mediação, é
possível educar a atenção, educar a sensibilidade e 
favorecer o compartilhamento da experiência. Mediar 
não é explicar, é suscitar perguntas. A escolha 
metodológica para a mediação não deve ser 
informativa ou opinativa, mas se basear no saber da 
experiência, que substitui a informação (geralmente 
superficial e cumulativa) pelo acontecimento de algo 
que nos passa, nos acontece, nos toca”. 

(CORADESQUI, G.; MATSUMOTO, R.  Experiência e 
mediação teatral. In: O teatro e suas pedagogias: práticas 
e reflexões. Brasília: Editora UnB, 2016. [p. 66]

>>>>MEDIAÇÃO



PRÁTICAS
jogos, improvisação e composição cênica

QUESTÕES
temas suscitados pela obra, no formato 
CERTO/ERRADO

DEBATES
pesquisa de imagem, análise da obra e estudo de 
referências

Há três tipos de atividade em nosso material:

ATENÇÃO: As questões não devem ser associadas à fruição da peça, 
não queremos que pareça uma prova sobre o teatro. A ideia é compor 
um banco de questões que possam ser utilizadas em exercícios 
preparatórios e/ou provas bimestrais.
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FICHA 1
Para despertar a curiosidade dos estudantes em relação à peça, vamos começar 
com o compartilhamento de algumas imagens via whatsapp. As imagens são 
fragmentos da peça ARCADA em diferentes momentos. É a nossa primeira pista!

DESCRIÇÃO
Encaminhe as imagens para os estudantes via whatsapp. As imagens podem ser 
enviadas no privado ou em um grupo criado para a turma – depende de como você 
se habituou a trabalhar nessa pandemia.  Solicite que cada estudante escolha uma 
imagem e responda dando um título a ela. Estudantes podem repetir a imagem na 
hora de escolher, mas não podem repetir o título. Esta etapa é individual e 
assíncrona.

DISCUSSÃO
Ao atribuir título à imagem, estudantes já estão trabalhando na construção de 
sentidos para a peça. Ao debater essas escolhas, sugerimos pensar no resultado da 
atividade como uma grande exposição no whatsapp. Estudantes provavelmente irão 
perceber que os títulos mudam o modo com que olhamos cada foto, entendendo que 
podem interagir com os sentidos da imagem a partir de um gesto criativo. Solicite 
que cada estudante fale sobre a escolha do seu título, não é necessário estabelecer 
um tempo de fala. Ao final, apresente à turma sua leitura da exposição: que temas 
apareceram nos títulos, que imagens se repetiram mais, que imagens deixaram de 
ser escolhidas? Esta etapa é em grupo e síncrona.

JOGO PARA WHATSAPP

ANTES DA PEÇA



FICHA 2
No conjunto de fotos disponibilizadas para a realização do jogo inicial 
vemos o ator da peça com máscaras e diversos elementos acoplados em 
seu corpo, criando seres que poderíamos chamar de híbridos.

A máscara era um elemento-chave da teatralidade na Grécia Antiga. Além 
de auxiliar na identificação do gênero da peça apresentada (tragédia ou 
comédia), funcionava como instrumento de projeção vocal – já que as peças 
eram apresentadas ao ar livre para públicos de até 14 mil pessoas (sem 
microfone!). Mais tarde, na commedia dell’arte, as máscaras também 
desempenhavam um papel importante, auxiliando na caracterização das 
personagens-tipo: arlequim, pantaleão, enamorados etc. Ainda hoje é 
comum associar o símbolo universal do teatro às carinhas sorrindo e 
chorando do teatro grego.

Já os seres híbridos estão presentes em grande parte das mitologias e das 
histórias inventadas pela ficção no Ocidente e no Oriente. O Minotauro no 
labirinto de Creta, a mulher com os cabelos de cobra, os anjos 
renascentistas e barrocos, as criaturas fantásticas de Harry Potter; todos 
são exemplos de seres híbridos que aparecem em livros didáticos, 
desenhos infantis, filmes, jogos de videogame, e povoam e fascinam nosso 
imaginário.

MÁSCARAS
E SERES HÍBRIDOS

CONTEXTUALIZAÇÃO

ANTES DA PEÇA



FICHA 3
JOGOS TEATRAISSEGUIR O MESTRE / Um ator começa a falar e a mover-se naturalmente e todos os 

outros procuram captar e reproduzir a sua máscara. É importante não fazer a 
caricatura, mas sim reproduzir a força interior que leva o ator a ser como é. Os 
atores imitam o “mestre”, mas no sentido que lhe dá Aristóteles: imitar não é copiar 
as aparências, mas reproduzir as forças criadoras internas que produzem essas 
aparências. Um ator, por exemplo, tinha como característica mais visível a sua 
extrema loquacidade; na realidade tratava-se de um tímido, de um inseguro que 
procurava segurança falando incessantemente, pois tinha medo que os outros o 
atacassem. O ator deve criar este medo que leva à loquacidade. Além disso, deve 
tentar descobrir os rituais sociais que o outro desenvolvia na vida e o que levaram a 
ser vítima desse medo. O núcleo da máscara é sempre uma necessidade social 
determinada pelos rituais.

SEGUIR DOIS MESTRES QUE SE METAMORFOSEIAM / Dois atores começam a 
conversar ou a discutir; cada um tem a sua equipe de “seguidores”, que começam a 
imitar ou a criar as máscaras dos mestres, cada grupo o seu. Ao fim de alguns 
minutos, os dois mestres começam a metamorfosear-se um no outro, quer dizer, 
cada mestre começa a imitar o outro, de modo que os seguidores de um também 
passarão a imitar os outros.

UNIFICAÇÃO DE MÁSCARAS / Um grupo de atores, estando a conversar, procura 
sem prévia combinação imitar a máscara de um deles, até que todos estejam 
imitando o mesmo e que este se aperceba disso.

Neste livro, 
publicado pela 
Civilização Brasileira 
em 1982, Augusto 
Boal dedica uma 
sessão a jogos de 
máscaras e rituais. 
Separamos esse 
material em pdf pra 
você, e 
transcrevemos  aqui 
três desses jogos.

200 EXERCÍCIOS E 
JOGOS PARA O ATOR 
E O NÃO-ATOR COM 
VONTADE DE DIZER 
ALGO ATRAVÉS DO 

TEATRO

AUGUSTO BOAL
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ANTES DA PEÇA



Você já fez máscara com atadura gessada? É um clássico das oficinas 
de arte e também a última etapa do nosso trabalho antes da peça. O 
objetivo é se familiarizar ainda mais com esse elemento cênico e 
experimentá-lo no próprio corpo.

Separamos aqui dois vídeos disponíveis no Youtube para orientar a 
condução da oficina. A atividade demanda material, então é importante 
verificar a viabilidade dela no contexto em que você atua. Além disso, 
caso conheça outras técnicas para confeccionar máscaras, esse é o 
momento de trazê-las. A atadura gessada é apenas uma sugestão, 
dentre muitas possíveis.

OFICINA _ parte I https://www.youtube.com/watch?v=6kcK6d7GkrE
OFICINA _ parte II https://www.youtube.com/watch?v=38JxCmWzb00

MÁSCARA PRONTA
A customização da máscara pode ser livre ou temática. Preparamos 
uma pesquisa de imagens que pode inspirar vocês. Agora, use a 
máscara para fazer uma foto! É possível perceber como ela e os demais 
elementos acoplados ao corpo o transformam?

FICHA 4
OFICINA DE MÁSCARA

ANTES DA PEÇA

https://www.youtube.com/watch?v=6kcK6d7GkrE
https://www.youtube.com/watch?v=38JxCmWzb00


FICHA 5
CONTEXTUALIZAÇÃO
Para estimular o debate após a visualização da peça, faremos uma 
pesquisa de imagem. O tema da pesquisa de imagem é: campo de 
batalha.  

DESCRIÇÃO
Na aula seguinte ividir a turma em grupos. Oriente que as pesquisas sejam 
feitas no Pinterest ou no Google, a partir do interesse e das referências de 
cada estudante do grupo. Cada grupo deverá trazer 5 imagens. 

ÁUDIO
Após o envio, o grupo deverá selecionar uma imagem para comentar em 
áudio. No comentário, devem deixar claro de que forma a imagem se 
relaciona com o tema da pesquisa e também o motivo da escolha. Na 
avaliação, se possível, chame atenção para os aspectos estéticos da 
imagem (cor, técnica, processo, estilo etc.). 

PESQUISA DE IMAGEM

ASSÍNCRONA

EM GRUPO

DEPOIS DA PEÇA



FICHA 6
MEU CORPO É UM CAMPO DE BATALHA.
No dia marcado para o debate, reescreva a frase em giz na porta de cada sala 
que você entrar, ou mude o nome do grupo de whatsapp das suas turmas. Se 
o debate acontecer no mesmo dia da exibição da peça, faça isso antes do 
espetáculo.

ESQUENTANDO O DEBATE
Comece o debate ouvindo com a turma os áudios enviados pelos estudantes 
na pesquisa de imagem. Que pontes podem ser criadas entre as imagens 
pesquisadas e o tema do espetáculo ARCADA?

Caso esta atividade ainda não tenha sido desenvolvida, sugerimos começar o 
debate a partir das imagens que utilizamos no jogo para whatsapp, na Ficha 1. 
De que maneira essas imagens aparecem na peça? Que sensações e 
pensamentos cada uma delas te provoca?

CONHECENDO OS ARTISTAS
No site do projeto, está disponível o bate-papo que fizemos entre a equipe de 
criação da peça e o pesquisador Glauber Coradesqui. É uma oportunidade 
para conhecer melhor os artistas que criaram a obra, podendo ser visto para 
iniciar ou finalizar o debate.

DEBATE

SÍNCRONA

EM GRUPO

DEPOIS DA PEÇA


