
 

 

ATIVIDADE ARTE  -   TEATRO 

Nome:  Data:  

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/Teatro 

Objeto do Conhecimento/ Conteúdo: Elementos da Linguagem: Dramaturgia, Adaptação de 
outros gêneros textuais para o teatro. Vocabulário teatral. 
Habilidades: (GO-EF07AR26-B) Compreender o que é dramaturgia e reconhecer cada uma das 
partes da estrutura de um texto dramático, introdução, conflito, clímax e desfecho e de elementos 
constitutivos: enredo, diálogos, descrição e caracterização de personagens, fatos, espaços, saídas 
e entradas dos personagens, cenário, rubricas. Refletir sobre as possibilidades de adaptação de 
outros gêneros textuais para o teatro, ampliando o vocabulário teatral. 

 

Dramaturgia 

A dramaturgia é a arte de compor e de representar uma história em cena (no palco). Dá-se o nome 

de dramaturgo à pessoa que escreve as peças para que sejam 

representadas no teatro e/ou que adapta outros livros para esse 

formato. O dramaturgo, por conseguinte, consagra-se tanto à 

redação dos textos como à concepção da peça (encenação e 

afins), pois encarrega-se do desenvolvimento da estrutura da 

representação.  
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A principal diferença entre um dramaturgo e um escritor que se dedica a outros gêneros é que, na 

dramaturgia, a ação decorre no preciso momento e lugar em que vai sendo apresentada.  Ainda que 

esteja fortemente relacionada com o teatro, a dramaturgia também se denota no cinema e na 

televisão. Ora, um dramaturgo pode ser autor de roteiros cinematográficos e de telenovelas, por 

exemplo. As peças de teatro podem dividir-se em atos que, por sua vez, se podem fragmentar em 

quadros. Os quadros, por fim, dividem-se em cenas. A extensão de cada uma das partes de uma 

obra pode variar em função daquilo que pretende o dramaturgo. Existem determinadas obras que 

são constituídas por um único ato. Convém ter em conta que uma obra de dramaturgia se pode 

adaptar a diversos formatos. Posto isto, uma peça de teatro pode ser transmitida na televisão ou 

ser exibida nas salas de cinema. Em todo o caso, é importante manter a estrutura de atores 

interagindo “aqui e agora” à vista do espectador que observa a representação das ações. 
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Disponível em: <https://conceito.de/dramaturgia>. Acesso em 24 abr. 2020. 

1- De acordo com o texto, o que é dramaturgia? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2- O que é um dramaturgo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- A imagem abaixo mostra a adaptação para histórias em quadrinhos (HQ) da peça teatral: 

“Hamlet” escrita pelo dramaturgo William Shakespeare. 

 
Disponível em: <: https://conteudo.imguol.com.br/c/entretenimento/2015/05/11/hamlet-1431348456237_300x420.jpg>. Acesso em 24 abr. 2020. 

a) Pesquise quem foi William Shakespeare e a história de Hamlet. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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