
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Encenadores - Concepções e 
métodos. 

Habilidades: (GO-EF09AR39-A) Pesquisar e comparar diferentes encenadores, tais como: 
Stanislaviski, Meyerhold, Grotowski, Boal, Brecht, Piscator, Peter Brook, Eugenio Barba, Dario Fo,  
sistematizando os principais fundamentos de suas concepções e métodos. 

           

Encenadores - Concepções e métodos 
 

 

Disponível em:<https://portaldocurta.wordpress.com/2012/07/31/metodo-de-atuacao-constantin-stanislavski-2/ >. Acesso em: 11 ago. 2020. 

 
 

Para STANISLÁVSKI, compor uma encenação consistirá em tornar materialmente evidente o 

sentido profundo do texto dramático. Para isso, a encenação disporá de: 

1 - Recursos cênicos (dispositivo cênico, luzes, figurinos, maquiagem, adereços, objetos cênicos, 

cenários etc.)  

2-  Lúdicos (atuação, exercícios de improvisação, corporalidade e gestualidade).  

A encenação compreende ao mesmo tempo o ambiente onde evoluem os atores e a 

interpretação psicológica e gestual desses atores. Toda encenação é uma interpretação do texto 

(ou do script), uma explicação do texto "em ato"; só temos acesso à peça por intermédio desta 

leitura do encenador. (PAVIS, 2008: 123-124) 

 

 
  

 

 

https://portaldocurta.wordpress.com/2012/07/31/metodo-de-atuacao-constantin-stanislavski-2/


 

 

 

 

                         

Mesmo se tirarmos do teatro a palavra, os 
figurinos, a ribalta, as coxias, o edifício 
teatral enfim, enquanto restarem o ator e 
seus movimentos cheios de maestria, o 
teatro continuará sendo o teatro. O 
espectador entende os pensamentos e as 
motivações do ator através dos 
movimentos dele, seus gestos e suas 
mímicas. 

  
Disponível em: <https://www.famousbirthdays.com/people/vsevolod-meyerhold.html>. Acesso em: 11 ago. 2020. 

 
 

 
Disponível em: <https://www.pensador.com/frase/MTI2Mjc1MQ/>. Acesso em: 11 ago. 2020. 

 

 Para COPEAU, encenação é "...o desenho de uma ação dramática. É o conjunto dos movimentos, 

gestos e atitudes, a conciliação das fisionomias, das vozes e dos silêncios; é a totalidade do 

espetáculo cênico, que emana de um pensamento único, que o concebe, o rege e o harmoniza. O 

encenador inventa e faz reinar entre as personagens aquele vínculo secreto e invisível, aquela 

sensibilidade recíproca, aquela misteriosa correspondência das relações, em cuja ausência o 

drama, mesmo que interpretado por excelentes atores, perde a melhor parte de sua expressão". 

(COPEAU, 1974: 29-30) 

 

 

https://www.famousbirthdays.com/people/vsevolod-meyerhold.html
https://www.pensador.com/frase/MTI2Mjc1MQ/


 

 

ATIVIDADES 
 

1 –  A partir das referências acima responda: 

 

A - O que é encenação? Utilize também suas referências de TV, Cinema e outros programas que 

você identifica como encenação para dar exemplos a sua reflexão.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
B – O que é preciso para que uma encenação seja lúdica? Responda a partir de um filme, seriado ou 

até mesmo de algum espetáculo que você já tenha assistido.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
C – Escolha 1 (um) dentre os pensamentos dos encenadores: Stanislavski, Meyerhold e Bertold 
Brecht e responda a sua relação para um mundo melhor em tempos de pandemia.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Material complementar: 

 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6umDygdj0F0>. Acesso em: 11 ago. 2020. 

Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/Pequeno_Gesto_Piconvallin_artigo03(1).pdf>. Acesso 

em: 12 ago. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7g3EpWqfaaE>. Acesso em: 12 ago. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=6umDygdj0F0
http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/Pequeno_Gesto_Piconvallin_artigo03(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7g3EpWqfaaE

