
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Dramaturgia. Vocabulário teatral. 

Habilidades: (GO-EF04AR26-B) Compreender o que é dramaturgia e conhecer cada uma das partes 
da estrutura do texto dramático, introdução, conflito, clímax e desfecho, ampliando o vocabulário 
teatral.  

        
Dramaturgia 

 
Disponível em: < https://br.depositphotos.com/stock-photos/simbolo-de-teatro.html?filter=all&qview=5645207 >. Acesso em 28 abr. 2020. 

Você sabe o que é dramaturgia? 

Dramaturgia é o ato de elaborar um texto com o objetivo de levá-lo aos palcos, apresentando 

diante de um público as ideias contidas nesta obra. A palavra drama vem do grego e significa ação. 

Desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar a ação. 

A pessoa que se dedica a essa tarefa é chamado de  dramaturgo. O centro da ação é o conflito. 

Toda ação em cena depende do conflito e da maneira como os diferentes personagens agem para 

atingir seus diferentes objetivos. Em um texto teatral uma história é contada como uma narrativa. 

Há em geral um enredo (roteiro), personagens principais e secundários, conflito, uma introdução, 

um clímax e um desfecho. O texto dramatúrgico é disposto em geral com a descrição de cenários, 

personagens e a presença do narrador. Além disso, devem ser observados os efeitos causados pela 

divisão do texto teatral em cenas e/ou atos de acordo com a ordem dos acontecimentos. 

 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/simbolo-de-teatro.html?filter=all&qview=5645207
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo


 

 

1- De acordo com a sua leitura o que é dramaturgia? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- Qual o significado da palavra drama: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3- Qual o nome da pessoa responsável por escrever textos dramatúrgicos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4- Agora, de acordo com sua imaginação complete o roteiro logo abaixo: 

Nome de três personagens:  

Local onde acontece a cena:  

Acontecimento principal:  

Como termina a história:  

  

De acordo com o roteiro acima,  crie  uma  história cheia de aventuras. Dê um título a sua história 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Material complementar: 

Disponível em: < https://conceito.de/dramaturgia>. Acesso em 28 abr. 2020. 

https://conceito.de/dramaturgia

