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Apresentação
A obra narra a trajetória da vida de Cacilda Becker, revelando suas dificuldades enfrentadas com sua família, 
como a luta de sua mãe para suprir as necessidades básicas, a infância marcada pela ausência do pai, mas, 
tudo isso superado pela sua determinação de sair em busca de realização na vida profissional. O autor também 
mostra como surgiram algumas salas de teatros com a participação de outras celebridades do mundo artístico 
brasileiro, além de Becker.

Justificativa
Trata-se de um livro onde permite que o leitor tenha maior reflexão sobre as questões relacionadas ao processo 
de formação e educação alicerçado em valores humanos.
Em classe, o tema pode articular debates, questionamentos sobre as perspectivas na vida social: inserções 
profissionais, atitudes e escolhas em relação ao próprio futuro.

Projeto pedagógico 
Como se espelhar na conduta de outras pessoas, bem como, reconhecer nelas os verdadeiros valores de caráter.

Temas secundários
Família, educação, escola, cinema, teatro.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Trabalho.

Indicação
Ciclo um: indicado para alunos a partir do sexto ano.

Áreas de conhecimentos
História, Literatura, Geografia, Ciências, Arte e Filosofia.
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Objetivos
1. Levar o aluno a se tornar um leitor capaz de atribuir sentido ao texto; vivenciar o processo de formação 
da atriz Cacilda Becker sob a realidade social, política e cultural brasileira de sua época. Ajudar o aluno 
conhecer e apreciar a arte da dança, da dramaturgia ajudando-o a fazer conexões entre a temática abordada 
pelo livro e os fatos reais.  

2. Criar condições para o aluno pensar, questionar, debater sobre formas de mudança das nossas atitudes, 
a nossa formação e o nosso crescimento humano.

Antes da leitura
Sugestões

1. Buscar os conhecimentos acumulados dos alunos relacionados ao contexto histórico, vocabulário 
presentes ou mencionados nos textos. 

2. Sugerimos solicitar aos professores de História/Geografia algum material (revistas, jornais, documentários) 
do qual possa mostrar para depois elaborar uma linha do tempo da história brasileira, no intuito de 
comprovar as muitas mudanças pelas quais o Brasil passou, não só em relação ao meio artístico, mas 
também ao que se refere ao contexto político e social. 

3. Verificar os pontos marcantes da história transcorridos a partir da década de 1920 para depois comparar 
com os dias atuais. 

4. Para fazer o quadro, sugerimos usar cartolina/painel, dividindo em tópicos relevantes. 

Perguntas
1. Qual ou quais os regimes social político vivenciado na trajetória da vida de Cacilda Becker? Quais os 
governantes que mais se destacavam na política? 

2. Quais as regiões dos estados brasileiros em que, economicamente, eram mais desenvolvidas?   

3. Em qual região do Brasil está localizado o estado em que Cacilda Becker nasceu?

4. Localizar no mapa do Estado de São Paulo as cidades de Pirassununga, Santos e São Simão.

5. Como era a industrialização, o crescimento econômico das cidades, as vias de acesso (estradas de 
rodagens, vias férreas, aéreas etc.)?

6. Em relação aos sistemas de transmissão, no dia-a-dia da vida de Cacilda Becker, qual o veículo de 
comunicação que era mais presente na vida familiar? Rádio, telefone, televisão? Qual?

7. Em relação à cultura brasileira, quem foram os destaques na música, pintura, cinema/TV da geração Becker?

Ajude os alunos a pesquisarem, também, sobre o comportamento da sociedade em geral no período entre a 
infância e morte da atriz, bem como, elaborar um levantamento de títulos dos trabalhos no cinema, teatro e 
cinema atuado pela atriz Cacilda Becker. 

Organizar os alunos em círculo e solicite que na forma oral ou expositiva faça um relato sobre o que descobriram 
com a pesquisa. 
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Iniciando a leitura
Mostre aos alunos o livro e permita que eles elaborem hipóteses sobre o título da obra, antecipando com 
questionamentos, como: o que pode estar escrito no livro com esse título e suas ilustrações?
Sugerimos explorar a obra com os alunos: ressaltar as ideias principais, explorar a interpretação de trechos mais 
relevantes. Ampliar a leitura, buscando no interior das páginas o sentido das imagens que ilustram o texto.

Atividade

Oral
Sugerimos levar os alunos em grupo a conversar sobre a obra:

1. Qual a sua opinião sobre o livro? Houve algum trecho da história que não tenha entendido direito? 

2. Discuta com seus colegas abordando a história de Cacilda Becker. O que na trajetória da vida da atriz mais 
chamou sua atenção? 

3. Quais os adjetivos que você usaria para definir a personalidade da atriz Becker?

Em grupo, no caderno

Repassando o que leu:
De acordo com suas pesquisas, você aprendeu que a família brasileira passou por inúmeras transformações, entre 
outras, ao que se refere ao papel da mulher dentro e fora do espaço domésticos.  Pois bem, em sua opinião:

a. O que é família?

b. Por que a família é tão importante e qual o seu papel na sociedade?

Podemos perceber que o autor Manuel Filho evidencia o meio de convívio, as características da família de Cacilda 
Becker. Explore essa questão, respondendo as seguintes questões: 

1. Pode imaginar, descrever a cidade onde a atriz e sua família moravam? _____________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Como eram suas condições econômicas? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Você seria capaz de imaginar e descrever o caráter do pai de Cacilda Becker? ________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Sobre esse assunto 
Em sua opinião, qual foi a principal contribuição que Cacilda Becker, como atriz, ofereceu 
ao Brasil?

Pode imaginar, descrever a cidade onde a atriz e sua família moravam? _____________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 Como eram suas condições econômicas? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 Você seria capaz de imaginar e descrever o caráter do pai de Cacilda Becker? ________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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4.  E, como você descreveria o da mãe dona Alzira? ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Qual era a profissão do Sr. Edmundo, pai de Becker? _____________________________________________

6. Você saberia explicar que tipo de trabalho executa um “caixeiro viajante”? __________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

7. Qual foi a formação da mãe da atriz, Dona Alzira Becker? ________________________________________

8. Como professora, recém-formada, ela pode exercer a sua profissão? _______________________________

Por quê? ____________________________________________________________________________________

9. Repare o que diz o trecho: “Nasceram Cacilda Becker!”

Por que essa seria a melhor forma de anunciar o nascimento da atriz? ________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

10. Enquanto Sr. Edmundo viajava, o que Alzira fazia para alegrar as filhas? ___________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 11. Que tipo de dança a mãe de Cacilda lhe ensinava? _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

12. Escolha uma alternativa para as seguintes questões:

a. Em relação à história de Cacilda Becker, Sr. Raimundo não ficou satisfeito com o nascimento das filhas: 
Dirce, Cacilda e Cleyde, pois desejava um menino. Em sua opinião, por que ele teve tal reação?

(     ) Talvez porque na sociedade daquela época, o papel feminino não era reconhecidamente importante.

(    ) Por razões econômicas, talvez acreditasse que um filho poderia ter mais oportunidade de emprego, 
respeitabilidade etc., ou seja, mais segurança para ele na velhice.

(   ) As razões podem ter vindo de uma cultura vivenciada por ele (Sr. Raimundo). 

b. O pai permanecia viajando deixando a família sem recursos. As filhas, então, praticavam pequenos 
roubos de cenouras e batatas pelas chácaras da vizinhança.  Pois bem, em sua opinião o que pode ter 
levado as garotas terem esse comportamento?

(   ) O pai não deixava dinheiro ou provisões com a família, roubavam para não passar fome.

(   ) O pai permanecia viajando deixando-as sem recursos

(   ) Eram crianças, adolescentes e não tinha noção de que roubar era um crime.

Dirce, Cacilda e Cleyde, pois desejava um menino. Em sua opinião, por que ele teve tal reação?

(     ) Talvez porque na sociedade daquela época, o papel feminino não era reconhecidamente importante.

(    ) Por razões econômicas, talvez acreditasse que um filho poderia ter mais oportunidade de emprego, 
respeitabilidade etc., ou seja, mais segurança para ele na velhice.

(   ) As razões podem ter vindo de uma cultura vivenciada por ele (Sr. Raimundo).

b. O pai permanecia viajando deixando a família sem recursos. As filhas, então, praticavam pequenos 
roubos de cenouras e batatas pelas chácaras da vizinhança.  Pois bem, em sua opinião o que pode ter 
levado as garotas terem esse comportamento?

(   ) O pai não deixava dinheiro ou provisões com a família, roubavam para não passar fome.

(   ) O pai permanecia viajando deixando-as sem recursos

(   ) Eram crianças, adolescentes e não tinha noção de que roubar era um crime.
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c. Certo dia, o pai decidiu ir embora de uma vez por todas e Alzira foi forçada a retornar a Pirassununga 
com as filhas. Ela ficou numa situação difícil, porque:

(   ) A sociedade não aceitava que uma mulher pudesse viver sem o marido.

(   ) Sem o marido, Alzira teve dificuldade para obter um emprego.

(   ) As filhas choravam por causa da ausência do pai

13. Cacilda subira pela primeira vez em um palco. 

a. Em que ocasião ela se apresentou? _________________________________________________________

b. O festival foi realizado por quem? __________________________________________________________

c. Como se chamou a apresentação? __________________________________________________________

14. Alzira, finalmente, conseguiu realizar o seu sonho como? ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

15. Desse contato com a colônia japonesa, em termos culturais, o que resultou para Alzira e suas filhas?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

16. Cacilda se divertia com as irmãs e demais crianças, porém, aos poucos começou a se sentir responsável 
pelo bem-estar de sua família. O que fez Cacilda para mudar sua situação, de sua mãe e de suas irmãs?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

17. Mesmo conseguindo obter o diploma de normalista, que tipo de sonho Cacilda Becker decidiu buscar? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Agora pense
Será que nos dias de hoje os pequenos roubos ainda acontecem nas cidades? Quando 
acontecem, será que os motivos que os levam a roubar são os mesmos das filhas de 
Alzira Becker?

Outra questão para refletir
Houve época em que as mulheres separadas, desquitada e até mesmo, mais recente, 
divorciadas eram mal vistas, perante a sociedade. O que mudou?
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18. Como era a profissão de bailarinas no Brasil, havia muitas? _______________________________________ 

Ofereciam formação técnica? ___________________________________________________________________

19. Onde o teatro acontecia em sua plenitude? ____________________________________________________

20. Por que quem pretendia ser ator profissional deveria mudar para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

21. Com base na história, a partir da pág. 27 descreva como era, então, o teatro daquela época destacando 
pontos importantes, como, público, temporada em cartaz, ensaios, textos enfim: _______________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Agora é com você
Cacilda nunca tinha assistido a uma peça de teatro e não fazia ideia do que fosse. Perguntas:
Alguma vez você foi ao teatro? Não? Sim?
Caso tenha ido, que peça foi assistir, e, com quem assistiu? Gostou? 
Você pode descrever se existem diferenças entre a apresentação de teatro e a de televisão?

Desafio
Que tal criar um texto sobre a história da vida de Cacilda Becker, e apresenta-lo em forma de peça de teatro. 
Convide seus colegas para representar, fazendo o papel das personagens que marcaram a vida da atriz.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

Resumindo o que leu e entendeu
A vida de Becker foi construída de lutas, trabalho, realizações. Escreva no caderno um 
resumo de como Cacilda Becker chegou ao topo de reconhecimento como atriz.

Ressaltamos que as atividades, aqui propostas, têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios para a 
mediação do trabalho pedagógico com a obra Cacilda Becker vida no palco, da PAULUS Editora, e que não 
pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o 
professor conhece as necessidades específicas de sua turma.



Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br


