
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Elementos da Linguagem: Gêneros da literatura dramática 
e suas características. 

Habilidades: (GO-EF09AR26-C) Apreciar e compreender os diferentes gêneros da literatura 
dramática (tragédia, comédia, auto, farsa e outros), por meio da análise de textos teatrais, e 
argumentar sobre suas características. 

 

Gênero teatral 

 

 

 

 

 

Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características diferentes, tanto na 

forma, quanto no conteúdo. Os gêneros literários são divididos em três categorias básicas: gênero épico, 

lírico e dramático. Para saber mais sobre os gêneros literários veja o vídeo no link que segue. 

https://www.youtube.com/watch?v=5I66JlRAYJE. Porém, hoje nos deteremos no gênero dramático.  

 

 

 

Gênero dramático foi feito para ser encenado, não há necessidade de haver um narrador pois o enredo vai 

sendo apresentado pelos diálogos e/ou monólogos dos personagens, e quando representado, por meio dos 

atores que o transformam em ações e o vivenciam em cena acrescentando uma linguagem, sonora, visual e 

gestual. Assim como é no teatro. Os gêneros dramáticos ainda são subdivididos em tragédia, comédia, farsa 

e auto. E agora vamos entender um pouco mais por meio das atividades. 

1 - Pesquise na internet ou livros de literatura ou teatro e responda as questões: 

a) O que caracteriza o gênero dramático Tragédia no teatro? 

Olá estudante! Você já ouviu falar de gêneros literários? E 

sobre gêneros teatrais? Vamos aprofundar um pouco sobre 

gêneros teatrais... 

Mas o que é 

gênero dramático? 

https://www.youtube.com/watch?v=5I66JlRAYJE


 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) O que caracteriza o gênero dramático Comédia no teatro? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) O que caracteriza o gênero dramático Auto no teatro? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d) O que caracteriza o gênero dramático Farsa no teatro? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Material de apoio: 

Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/8447/o-tragico-para-alem-das-pecas-de-teatro>Acesso 

em 22 abr. 2020. 

Disponível em: <https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-definicao-de-tragedia-farsa-auto-

epopeia-e-comedia/33941>. Acesso em 22 abr. 2020. 

Disponível em: <http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/auto-da-

compadecida.html>. Acesso em 22 abr. 2020. 
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