
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Teatralidades na vida cotidiana e a 
presença de elementos teatrais. 

Habilidades: (GO-EF05AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana e fazer sínteses e registros 
verbais e/ou não verbais por meio da oralidade, escrita, desenho, expressão corporal, audiovisual, 
identificando, explorando e problematizando os diferentes elementos teatrais, variadas entonações 
de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas, desenvolvendo a percepção 
estética. 

 

Teatralidades na vida cotidiana: Elementos Teatrais. 

 
Disponível em: < http://3.bp.blogspot.com/-kqcoSMhsR8k/ULkRigV6uwI/AAAAAAAAABw/IDzN_nmoVR8/s400/blog+1.png >. Acesso em: 24 jun. 2020. 

 
 

O Teatro poderia existir sem prédio, sem palco, bastando que para isso se façam espetáculos 

ao ar livre. Todos os outros elementos, embora sejam de imensa utilidade, não são mais que 

satélites desse “sol” do teatro, que é o ator. O principal objetivo do ator não pode ser o de 

convencer o espectador da realidade material da vida, mostrar-lhe como o personagem dorme, 

anda, come, etc. O objetivo do ator é o de convencer o espectador da realidade da vida do espírito 

humano. Alguns elementos teatrais. 

 Personagem- Vem do latim persona, pessoa imaginária que é representada, imitada pelo 

ator. Ator, texto e espectador são os elementos indispensáveis ao teatro. Se um deles não 

estiver presente, não há teatro.  

 Expectador - Cúmplice do ator na representação. Sabe que se trata de uma imitação e reage 

como se estivesse diante da personagem a praticar a ação imaginada. De fato, a situação 

teatral é um jogo.  
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 A voz e o gesto formam a performance, a linguagem primária do teatro. O teatro acontece 

no instante e local onde é observado, o agente da representação e o seu observador estão 

no mesmo ambiente, na mesma hora.  

 Cenografia - É o conjunto de elementos organizados no espaço cênico (palco) representando 

o lugar, ou lugares, onde acontecem as ações dramáticas interpretadas pelo ator que 

representa uma peça. 

 Cenário - O cenário é o local onde se realizam as cenas.  

 Iluminação - É utilizada como elemento expressivo da linguagem teatral. Possui três 

funções: a) Iluminação das personagens em ação. b) Iluminação dos ambientes criados pela 

cenografia. c) Efeitos luminosos em geral.  

 Sonoplastia - É o conjunto de sons vocais ou instrumentais criados para sublinhar ações de 

uma cena, num texto dramático ou não dramático. Pode ser natural, quando é realizado por 

elementos da natureza; e artificial, quando é realizado através de sons gravados ou de 

elementos fabricados pelo homem.  

 Figurino - Na encenação contemporânea, o figurino tem papel cada vez mais importante e 

variado, tornando-se verdadeiramente a “segunda pele do ator”.  

 Maquiagem – Em teatro se trabalha a pintura do rosto ou do corpo do ator para caracterizar 

personagens, para ressaltar expressões, distanciar ou aproximar o personagem do 

espectador, como é o caso do teatro grego.  

1- Pesquise a imagem de um dos elementos teatrais acima citado e desenhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Observe a imagem abaixo e escreva como se sente ao observá-la.  
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Material complementar: 

Ensino de teatro em Goiás - Ciranda da Arte 2015.  

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=BLlbG8IleOs >.  Acesso em: 24 jun. 2020. 

 Elementos Formais do Teatro. Disponível em: 

<http://www.educacional.com.br/upload/blogSite/5048/5048578/8577/1%20serie%20EM%20Elem

entos%20da%20Linguagem%20Cenica112200913349.pdf >. Acesso em: 24 jun. 2020. 
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