
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Processos de Criação: Criação e socialização de cenas e 
esquetes teatrais. Problematização de questões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas, 
políticas, de gênero. 
 

Habilidades: (GO-EF08AR27-A) Criar cenas e esquetes teatrais, partindo de processos criativos 
individuais e coletivos, utilizando figurinos, maquiagens, adereços e objetos diversos, 
problematizando questões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas, políticas, de gênero etc., 
socializar as criações por meio de processos interativos e dramatizações, exercitando a capacidade 
autoral, registrando em diário de bordo o desenvolvimento dos processos criativos. 
 

 

Criação de cena 

 

 

 

 

Vamos seguir dando continuidade com a atividade sobre gêneros dramáticos com exemplos desses 

gêneros dramáticos estudados na atividade anterior. Abaixo estão disponíveis três peças de teatro 

que abarcam esses quatro gêneros dramáticos, sendo eles: Anjo Negro (tragédia) do autor Nelson 

Rodrigues; Amor por Anexins (farsa) do autor Artur Azevedo e Auto da Compadecida (Auto/ 

comédia) do autor Ariano Suassuna. Repare que todos esses dramaturgos (escritores de teatro) são 

brasileiros, foi uma opção proposital para que conheçam alguns de nossos autores de teatro, mas 

há uma diversidade mundial de textos teatrais nesses aspectos literários. Agora vamos para a 

segunda atividade. 

1 – Nos links abaixo podemos encontrar o acesso para as peças teatrais acima citadas, o resumo 

escrito de cada uma delas e um vídeo de peças montadas.  Veja o material e escolha um trecho de 

uma das peças e monte uma cena do texto escolhido, filme e envie para o/a professor/a e colegas. 

Utilize maquiagem, figurinos e adereços que tiver em casa para a montagem da cena. Atenção! 

Agora junte todo material que tiver em sua casa e vamos 

criar... 



 

 

Você pode fazer essa atividade em grupo com seus colegas de sala. Faça um grupo no WhatsApp, 

convide-os e combinem o texto, os personagens e façam um ensaio pelo mesmo aplicativo ou por 

outro que você tiver domínio. Façam a apresentação via web e se divirtam. Escreva aqui, como foi a 

experiência, como funcionou, ou não e o que você aprendeu de teatro nestas atividades. 
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Disponível em: <https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/pecas-de-

teatro/viewdownload/5-pecas-diversas/110-auto-da-compadecida>. Acesso em 22 abr. 2020.      

Atenção: Vá em + baixar a peça/ Download 

 

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

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

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

da-compadecida.html>. Acesso em 22 abr. 2020. 
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Vídeo - Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=12o3LFIk0q4>. Acesso em 22 abr. 

2020. 

 

Farsa - Amor por Anexins – Artur Azevedo 

Disponível em: < https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/pecas-de-

teatro/viewdownload/5-pecas-diversas/122-amor-por-anexins>. Acesso em 22 abr. 2020. - Atenção: 

Vá em + baixar a peça/ Download 

 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=12o3LFIk0q4>. Acesso em 22 abr. 2020. 

Resumo da obra -  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=12o3LFIk0q4>. Acesso em 

22 abr. 2020. 

Vídeo: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ISwrnMED-5Q>. Acesso em 22 abr. 

2020. 

Tragédia- Anjo Negro – Nelson Rodrigues 

Disponível em: <https://dynamicon.com.br/wp-content/uploads/2017/02/Anjo-negro-de-Nelson-

Rodrigues.pdf>. Acesso em 22 abr. 2020. 
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Disponível em: <: https://decadade50.blogspot.com/2006/08/obceno-e-obcenidades-o-teatro-

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

Resumo da obra -  

Disponível em: <https://www.passeiweb.com/estudos/livros/anjo_negro>. Acesso em 22 abr. 2020. 

Vídeo - Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GpQ6REruAAg>. Acesso em 22 abr. 

2020. 

 

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: <https://www.passeiweb.com/estudos/livros/anjo_negro>. 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. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=mBQCSXGYWdg>. Acesso em 22 abr. 2020. 
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