
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2022. 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da linguagem: Formas de dramaturgias. 

Habilidades: (GO-EF06AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 
acontecimento teatral em diálogo com o teatro contemporâneo. 

 

Contação de histórias - Criando histórias e narrativas 

 Desde o início do desenvolvimento das suas habilidades de comunicação e fala, o ser humano 

conta e representa histórias. Entre os povos ancestrais, elas promoviam momentos de união, 

confraternização e trocas de experiências. A contação de histórias também ajudava os povos 

antigos a passarem o tempo, compartilhar ensinamentos e a história de um povo. Além disso, o 

teatro e a contação de histórias são também a maneira mais significativa que a humanidade 

encontrou para expressar suas experiências e expressão da sua imaginação, criando diversas 

narrativas, que podem ser tanto realistas quanto fantásticas.  

Com o passar dos anos, as 

histórias se tornaram também 

uma forma de preservar as 

culturas e os valores, e de 

compartilhar o conhecimento 

com outros povos e gerações 

posteriores. Dessa maneira, não 

há como negar que as histórias 

tiveram um importante papel 

no processo evolutivo da 

humanidade. Sendo um 

poderoso recurso de 

comunicação, a contação de 

histórias desperta também a imaginação, as emoções, o interesse e as expectativas dos 

ouvintes/plateia. 

Veja o exemplo de uma contação de história no vídeo abaixo: 

Grupo Teatro Destinatário – Goiânia (GO) 
Disponível em: <https://daqui.opopular.com.br/editorias/famosos/feira-de-livros-ter%C3%A1-
conta%C3%A7%C3%A3o-de-hist%C3%B3rias-para-crian%C3%A7as-1.1085737>. Acesso em 22 
mar. 2022.  

https://daqui.opopular.com.br/editorias/famosos/feira-de-livros-ter%C3%A1-conta%C3%A7%C3%A3o-de-hist%C3%B3rias-para-crian%C3%A7as-1.1085737
https://daqui.opopular.com.br/editorias/famosos/feira-de-livros-ter%C3%A1-conta%C3%A7%C3%A3o-de-hist%C3%B3rias-para-crian%C3%A7as-1.1085737


 

 

• “Dança dos ossos”. Contação de Histórias – Dança dos Ossos – Cia Arte Negus. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=HaALELProxQ>. Acesso em 22 mar. 2022. 

 

Atividades 

1 – Converse com seus familiares e perguntem sobre histórias e acontecimentos que já 

aconteceram na vida deles e observe como eles contam e narram essas histórias. Descreva abaixo 

de forma simples a história que eles contaram e o que você conseguiu observar no modo como 

contam a história: as entonações da fala, como o corpo se porta contando a história e quais 

mudanças você consegue perceber. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2 – Agora é a sua vez, pensando nos acontecimentos da sua vida estruture para realizar uma 

contação de história, busque elementos e construções na sua voz e corpo para chamar ao máximo e 

prender a atenção da sua plateia. Você pode gravar um vídeo e compartilhar com seus colegas ou 

apresentar para a sua turma.  

Lembre-se que essa história deve ter começo, meio e fim. Amplie a sua capacidade expressiva 

representando os personagens da história, alterando sua voz e o seu corpo, a entonação, expressão 

facial etc.  

A entonação, a fluidez na fala e a transposição das emoções são muito importantes para o trabalho. 

É preciso também que os participantes entendam cada termo e palavra, observe para que todos 

compreendam as falas e os sentimentos (intenções das falas) de cada personagem.  

 

Material complementar: 

Para entender melhor sobre o gênero dramático, assista aos seguintes vídeos:  

• Gênero Dramático – Brasil Escola. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=04u7rF5h3Fw>. Acesso em 22 mar. 2022.  

• GÊNERO DRAMÁTICO - Resumo de Literatura para o Enem. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=zVZ4F-_NuMg>. Acesso em 22 mar. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=HaALELProxQ
https://www.youtube.com/watch?v=04u7rF5h3Fw
https://www.youtube.com/watch?v=zVZ4F-_NuMg

