
Gincana Cotuca 2019

Histórias Silenciadas

Prova de Teatro

“A função da arte é o aprimoramento da consciência humana”

Herbert Read

1. Contextualização da prova
Os filmes, peças, telas, poemas, canções oferecem aos leitores visões de histórias que poderiam

ficar no anonimato, mas que são revividas e reinterpretadas por cada um de nós no ato pessoal e

subjetivo da leitura da obra de arte. 

Como proposta  para  a  prova teatral,  as  equipes  deverão selecionar  e  encenar  livremente  um

trecho de um dos seguintes filmes, que serão sorteados no dia 11/06, às 16h00, no Anexo 1.

Diários de Motocicleta (2004, Walter Salles)

A história oficial (1985, Luis Puenzo)

Olga (2004, Jayme Monjardim)

Nise: o coração da loucura (2015, Roberto Berliner)

2. Objetivos da prova
Recriar  livremente  uma cena do filme sorteado,  que represente  significativamente  o  tema da

GINCANA /2019: Histórias Silenciadas.

Contextualizar a plateia sobre o enredo do filme, de modo a ajudar na compreensão da mesma,

não ultrapassando 2 minutos para esta ação.

Transformar a linguagem cinematográfica em linguagem teatral.

3. Regulamento
Tempo máximo de apresentação da peça: 5 minutos.

Tempo máximo de apresentação do enredo: 2 minutos.

Caracterização conforme a personagem e cuidar da expressão corporal, tom de voz, etc.

Observar  o  posicionamento dos  participantes  em relação à plateia  (cuidado para não ficar  de

costas devido a projeção da voz e para que o júri possa melhor observar a expressividade dos

atores).



Gincana Cotuca 2019

Histórias Silenciadas

Número de integrantes: conforme a cena escolhida pela equipe

Local da Prova: Quadra ou Tenda (a definir)

Data: 27/08/2019. 

Horário: conforme organização do dia

4. Critérios de Avaliação do Júri Técnico para o Teatro
Criatividade 

Interpretação, expressividade e clareza

Coerência com a proposta.

Tempo de execução.

5. Critérios de Avaliação do Júri Convidado
Subjetivo.

6. Orientação geral
Caso a apresentação ultrapasse o tempo, será erguida uma placa (escrita aplausos) para a plateia

que deverá automaticamente aplaudir. Este será o sinal para a equipe interromper a apresentação.

7. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa X 650 375 250 125

Média 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


