
 

 

ATIVIDADE ARTE - TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Elementos das Linguagens: Texto dramatúrgico, Teatro 
contemporâneo e outras linguagens cênicas. 
Habilidades: (GO-EF08AR27) Pesquisar e criar textos dramatúrgicos, explorando as possibilidades 

de escrita e de organização: enredo, composição de personagens, estruturação das ações, divisão 

de cenas, definições espaço-temporais, construção de diálogos e os espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo e com outras linguagens cênicas, 

exercitando a autoria e a criatividade. 
 

Elementos do Texto Dramático 

Olá, estudante, hoje discutiremos um pouco mais sobre a estruturação do texto dramático. 

Primeiramente podemos ver que sua principal diferença dos outros gêneros se dá pelo fato de não 

ser um texto escrito para ser lido, mas sim representado. Neste Gênero literário observamos ainda 

que a trama é a costura dos fatos, acontecimentos e ideias que se sucedem desde a introdução dos 

personagens até a cena final. Nele ainda podemos identificar algumas estruturas, divisões, do 

desenvolvimento da história, que vão além do simples: começo, meio e fim. Observe a seguir: 

1. COMEÇO 

 Introdução (ou apresentação): É normalmente a cena inicial que fornece indicações 

sobre o lugar, o tempo, introduz os personagens e dá informações importantes da 

situação em que se encontram. Isso é necessário para que o espectador entenda o 

universo em que a trama vai se desenvolver; 

2. MEIO 

 Conflito: É o choque entre as forças opostas, o momento em que o problema surge e 

uma necessidade é gerada, obrigando os personagens a tomarem atitudes a favor ou 

contra determinada resolução; 

 Clímax: Ponto de maior tensão da narrativa. Deixa clara a natureza dos acontecimentos, 

onde a narrativa do conflito começa a se encaixar e encaminhar para o desfecho. 

3. FIM 



 

 

 Desfecho (ou desenlace): conclusão do texto, cena final, que apresenta uma solução 

para o conflito, que pode ser feliz, ou infeliz. 

 Agora observe essas duas imagens do pintor espanhol Francisco de Goya e escolha um deles 

para atividade a seguir: 

 

                   

Figura 1 - Duelo a garrotazos                                                                             Figura 2: The Duchess of Alba and La Beata  
Figura 1 - Disponível em: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/duelo-a-garrotazos/2f2f2e12-ed09-45dd-805d-f38162c5beaf >. 
Acesso em 22 abr. 2020. 
 
Figura 2 - Disponível em: <https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-duchess-of-alba-and-la-beata/615beaa2-ae0b-4907-b99b-
52d5554c8d03>. Acesso em 22 abr. 2020. 
 
 

Após observar as imagens, lembrando-se das subdivisões do Gênero dramático (Tragédia, Comédia, 

Tragicomédia, Auto e Farsa) e dessas quatro estruturas do texto (introdução, conflito, clímax e 

desfecho). Elabore um texto teatral, com todos esses elementos, para o quadro que você escolheu 

que apresente a história dessas personagens. O texto deve conter três cenas: a que antecede ao 

quadro, a do momento do quadro e após o momento. Não se esqueça de inserir rubricas indicando 

os espaços onde acontecem as cenas e as ações e os sentimentos das personagens. 
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