
apresenta

Oi professor/a!

Preparamos este material 

para o momento  

pós-espetáculo. 

Gostamos de pensar o 

momento pré-espetáculo 

como forma de descobrir 

e sensibilizar, e após o 

encontro com a obra, como 

um espaço para refletir e 

criar. Então, fique à vontade 

para utilizar este material 

de apoio na investigação 

reflexiva e criativa sobre a 

obra com seus alunos. 

Sonho de uma Noite de Verão



Que tal começar 

com um momento 

de LEITURA e 

CONTEXTUALIZAÇÃO?

Sonho de uma Noite de Verão é uma comédia 
fantástica que aborda o amor por meio de quatro 
histórias que se desenrolam numa noite de verão, 
quando equívocos e desencontros geram situações 
cômicas. O texto foi escrito há mais de quatrocentos 
anos (1595-1596) pelo britânico William Shakespeare, 
considerado um dos mais importantes escritores do 
mundo. Ele era poeta, dramaturgo e também ator.

Estimule a turma a refletir sobre a atemporalidade da obra.
O que faz um texto de mais de 400 anos ainda ser encenado hoje em dia? O que 
ele tem de contemporâneo?

Comédia fantástica é 
um texto teatral cômico 
(engraçado)  
que coloca o leitor 
em dúvida entre uma 
explicação natural  
ou sobrenatural para os 
acontecimentos.



Relembre o 
espetáculo com 

os estudantes
• O que definia a mudança dos 

personagens na peça?
• Como foi criado o cenário do 

bosque?
• Como os personagens lidavam 

com o sentimento de amor na 
história? 

• Se pudéssemos dar outro final  
para a peça, qual você daria?

• Quando existe um teatro 
 dentro do teatro chamamos  

de METATEATRO.  
Você lembra em que  

momento havia uma peça 
acontecendo dentro do  
espetáculo? Como era?

• Você já tinha visto um teatro  
feito apenas com o corpo dos 

atores e com a luz? Sem  
objetos, cenário, figurino, etc. 



COMO SE MONTA UMA PEÇA?
Contar para os alunos um pouco sobre o processo de construção da obra 
pode auxiliar na compreensão de que uma obra literária pode gerar infinitas 
possibilidades de montagem teatral. 

A montagem que você 
viu foi resultado de um 
longo processo, inclusive, 
ela foi gerada a partir de 
outro espetáculo sobre 
o mesmo texto, que o 
diretor deu o nome de 
‘Shakespeare de Papel’. 
Na primeira versão os 
personagem (Hipólita, 
Oberon, fadas...) eram 
todos feitos de papel. 
Era completamente 
diferente! Um texto: dois 
espetáculos! 

O diretor foi aos poucos tirando os personagens de papel, os objetos, o figurino, 
as perucas de papel crepom. Quando estes elementos foram retirados, os 
atores começaram a investigar outras possibilidades com o próprio corpo, afinal 
era o único elemento que havia sobrado! Por isso, assistimos a uma montagem 
que tem o corpo dos atores como único recurso para ambientar as cenas: 
chamamos isso de Teatro Físico. 



Titânia acariciando ser com cabeça de burro.  
Johann Heinrich Füssli. 1793-1794

Que tal um pouco de 
CONEXÃO com outras 
áreas para ampliar a 
leitura da obra?
Trazer artistas e movimentos das 
Artes Visuais pode ser interessante 
para que seus alunos possam 
mergulhar no universo fantástico 
da obra. Muitos artistas trabalham 
com o tema do sonho e da fantasia. 
Escolhemos dois.

A Persistência da Memória. Salvador Dali. 1931

A cena da Titânia com o burro foi representada de diversas 
formas ao longo da história, veja a imagem de uma pintura 

do século XVIII que traz essa representação. 
Que outros personagens criados por Shakespeare para essa 

história aparecem nesta pintura?

Observe a imagem acima. O que vemos nela? 
Que sensação você tem ao olhá-la?  

Já viu algo parecido antes? 
Como podemos interpretar o nome da obra,  

A Persistência da Memória?
O que ela nos fala sobre o tempo? 
A memória é a insistência contra o 

esquecimento e o apagamento. Quais relações 
podemos estabelecer entre tempo e memória? 

Você percebeu que todos os 
personagens, da peça que assistimos, 

dormem em algum momento? 
Inclusive, ao final, é dito que a própria 

plateia viveu um sonho… O que é 
fantasia e o que é realidade?



QUE HISTÓRIAS SE 

ESCONDEM EM UMA 

FLORESTA? 

No espetáculo, a floresta é o local onde as fantasias ganham espaço. 
Os desejos, as confusões e o irreal tomam de conta. Um lugar onde 
há perigos, mas também há liberdades! A floresta apresenta uma 
dualidade. Por um lado é um local de silêncio e paz, de diálogo com 
os deuses, um convite à interioridade e à meditação. Por outro lado, 
é um lugar devorador e terrível. Se você tivesse direito a uma noite na 
floresta de “Sonho de uma Noite de Verão”, o que você faria? 

Você lembra de outras narrativas que se passam no bosque, ou na 
floresta? Vou sugerir uma bem conhecida: Chapeuzinho vermelho. 
Você consegue lembrar de outras histórias além dessa? O que o 
bosque pode simbolizar?

Você também pode 
estimular a turma a 
criar conexão com 

outras narrativas míticas 
existentes, bem como 

auxiliá-los a ampliar as 
interpretações sobre a obra, 

pois não existe “a” leitura 
correta e sim diversos 

modos de perceber uma 
obra de arte.



Que tal finalizar com um 
momento de PRÁTICA ARTÍSTICA?

Nossa, como você 

estava ridículo 

ontem, como pode 

ser tão grotesco 

assim? 

Obrigado, que bom que você gostou!

O diretor do espetáculo, Zé Regino, disse 
que quando se trata de comédia as palavras 
“ridículo” e “grotesco”, ditas nos corredores 
após as apresentações, são recebidas como 

elogios pelos atores. 
Você pode trabalhar algumas noções de 

comicidade com sua turma.

JOGO 1 Criando uma situação cômica
O cômico é produzido em várias situações. Por 

exemplo, quando uma pessoa não consegue realizar 
uma ação simples que se propõe a fazer. Vamos 

experimentar uma? Tente sentar em uma cadeira. 
Mas ao invés de apenas caminhar até ela e sentar-se, 
experimente exagerar e dar uma dificuldade absurda 
a esta ação, como se não pudesse sentar por algum 

motivo que lhe toma toda a energia. Uma pessoa nos 
parece cômica/engraçada, em comparação com nós 

mesmos, se ela gasta energia demais para realizar 
uma ação e energia de menos para pensar sobre ela. 

Tentou? Essa cena ficaria ainda 
mais engraçada se após tentar 
inutilmente sentar na cadeira 
por várias vezes a pessoa 
realizasse uma ação muito 
difícil, por exemplo, plantar 
bananeira em cima da cadeira. 
Isso porque o riso é gerado não 
apenas pelo exagero, mas pela 
expectativa que a plateia cria 
sobre a cena e pelo inusitado.

Outra característica da comédia é o engano. A situação se torna cômica 
quando uma ou mais personagens são enganadas ao longo da peça.



JOGO 3 Percussão corporal
A percussão corporal foi bastante investigada no 

espetáculo. Você consegue criar algum ritmo com o 
estalar dos dedos e com palmas? Aposto que sim! 

Experimente alguns rítmos e grave um vídeo.

JOGO 2 Foto – síntese
A foto-síntese, segundo o diretor Zé Regino, é a imagem 
que sintetiza o personagem. Qual era a foto-síntese 
da deusa Titânia? Qual imagem surge na sua cabeça 
quando pensa nessa personagem? Vamos lembrar: as 
mãos traziam ao mesmo tempo leveza (parecia que 
ia voar) e peso (tinha a postura da guerreira). Você 
consegue reproduzir essa imagem no seu corpo? 
Consegue criar a foto-síntese de todos os personagens?

O grupo de teatro Celeiro das Antas, que tem 30 anos de trajetória, optou na 
montagem do clássico Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare por um intenso 
trabalho corporal dos atores, o que chamamos de teatro físico. O corpo dos atores foi 
o material básico para a construção de todas as situações, inclusive da trilha sonora 
original composta para o espetáculo. A seguir, indicamos duas práticas lúdicas que se 
relacionam, respectivamente, com a expressividade corporal e com a sonoridade.
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