
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Modalidades teatrais. Bonecos. 
Diversidade de espaços cênicos. Formação de público. 

Habilidades: (GO-EF06AR25-C) Reconhecer, apreciar, explorar e comparar por meio de diferentes 
modalidades teatrais: teatro de rua, pantomima, teatro musical, teatro do oprimido, teatro de 
formas animadas – bonecos, sombras, objetos, lambe-lambe e máscaras, por meio de sites, vídeos 
fotografias, revistas especializada, livros e apreciação de espetáculos na diversidade de espaços 
cênicos: rua, palco, teatro, escola, feiras e  circo, refletindo sobre a formação de público. 

 

Modalidades teatrais 

O teatro é uma manifestação artística e um fenômeno cultural de vários povos e remonta às 

sociedades primitivas. É a arte em que um ou mais atores interpretam uma história ou conjunto de 

atividades com o objetivo de apresentar situações e fazer aflorar sentimentos e reflexões a quem os 

assiste. Ele se estende em muitas facetas, adaptando-se com o passar dos anos e evolução da 

sociedade. Também são fortemente conhecidos e reproduzidos: os musicais, os monólogos, óperas, 

melodramas, tragicomédias, autos, teatro para crianças, comédias, tragédias, teatro invisível, teatro 

lambe-lambe, de revista, etc. E dentre toda essa 

variedade também temos o Teatro de Formas 

Animadas, que falaremos aqui hoje. 

O termo Formas animadas está relacionado ao 

Teatro de Formas Animadas, também chamado de 

teatro de animação, é um gênero teatral que inclui 

o teatro de bonecos, máscaras, objetos, sombras, 

imagens e formas abstratas. Muito influenciado 

pelo teatro visual, artes plásticas e pelo cinema, as 

formas animadas são, atualmente, um campo 

híbrido de experimentação estética, conceitual e 

dramatúrgica. 

No Teatro de formas animadas os objetos materiais inanimados: boneco, máscara, objetos ou 

simples imagem, ganham vida e passam a representar essências, por extensão da energia vital do 
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ator-manipulador, e ao se tornarem personagens, ao serem animados perdem as características de 

corpo material inerte e adquirem anima, isto é, alma, passando a transmitir conteúdos, substâncias, 

que se identificam com a sua forma. 

ATIVIDADE: 

1 - Assista às apresentações a seguir que trabalham com a técnica do teatro de formas animadas. 

 Hugo & Ines Gaia Teatro La Santa Rodilla.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wdcXMd7c264&t=56s > Acesso em: 26 

out. 2020. 

 Figura Theatre – Sense of Beauty. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3vm20L0NVHg&t=38s > Acesso em: 26 out. 2020. 

  

2 – Nas apresentações que você assistiu os atores-manipuladores deram vida em cena a diferentes 

objetos e partes do corpo mostrando que é possível fazer criar algo fantástico com objetos do nosso 

cotidiano. Agora é a sua vez, então escolha diferentes objetos da sua casa para criar um 

personagem, brinque com essa criação e tente criar uma história para ele. Escreva abaixo uma 

pequena história contando quem é essa personagem e criando uma cena onde ela se apresente 

dizendo seu nome, o que ela faz, onde ela vive e quais os seus gostos. Dê um pequeno título a essa 

história e a escreva abaixo. Também tire fotos para mostrar como ficou a montagem do seu 

personagem e você também pode apresentar sua criação para sua família.   

_____________________________________________________ 
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Material complementar:  

Do Teatro de Bonecos ao Teatro de Animação – Tradição, Transformações e Contemporaneidade 
por Ana Maria Amaral. ECA – USP.  
Disponível em: <https://formasanimadas.wordpress.com/2010/08/12/do-teatro-de-bonecos-ao-
teatro-de-animacao/> Acesso em: 26 out. 2020. 
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