
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Uso de tecnologias e recursos digitais 
nos processos de criação artística. 

Habilidades: (GO-EF05AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia e  softwares nos processos de 
criação. 

 

Processos de criação artística: Teatro e Fotografia. 

 
Disponível em: <https://www.opopular.com.br/polopoly_fs/1.2105085.1597877668!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800/image.jpg >. 

Acesso  em: 21 out. 2020. 

 

 

O teatro se encontra entre as mais efêmeras das artes, e seu registro documental, pelo 

menos até a invenção do cinema e do vídeo, sempre dependeu forçosamente da memória, 

individual ou coletiva – que pode ser enganosa, mas se faz presente na tradição oral –, dos 

programas informativos sobre os espetáculos e das críticas veiculadas na imprensa, além, é claro, 

do instantâneo fotográfico. A fotografia, primeira forma conhecida de ilustração mecânica do 

“real”, desde sua invenção, em meados do século XIX, tem prestado bons serviços ao teatro, em 

frutífero intercâmbio artístico. Desde os primeiros negativos produzidos por Fredi Kleemann (1927 – 

1974), ator e fotógrafo que retratou grande parte da vasta produção do TBC – Teatro Brasileiro de 

Comédia, até os milhões de pixels gerados pelas modernas câmeras digitais. 

https://www.opopular.com.br/polopoly_fs/1.2105085.1597877668!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800/image.jpg


 

 

O poder de síntese da fotografia e sua possibilidade de revelar diversas experiências num só 

fragmento, como a cultura de quem está fotografando, sua ideologia e o período histórico em que 

vive podem traduzir um espetáculo pelo olhar poético do fotógrafo-narrador. Cabe ao artista das 

lentes estabelecer uma relação dialógica entre a obra cênica e a linguagem fotográfica, aliando, ao 

seu “modo de ver”, técnica, sensibilidade e respeito à montagem. 

 

1. Observe as fotografias abaixo, escolha uma delas.  

A. 

 
Disponível em: 

<https://s2.glbimg.com/IlWEPTQ1ZIpZj8EtOW0ds8Pyaw=/0x0:1700x1065/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a

879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/B/I/55T8tbQ02HiocfDpAwAA/gato.jpg>. Acesso em:  21 out. 2020. 

 

      

B. 

 
Disponível em: < https://www.cultura.go.gov.br/images/bagallery/gallery-22/thumbnail/category-1/Grupo-Zabriskie-Teatro.png?1580410868>. 

Acesso  em: 21 out. 2020. 
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C. 

 

Disponível em: < https://sites.pucgoias.edu.br/extensao/wp-content/uploads/2017/11/pastedImage.png>. Acesso em: 21 out. 2020. 

 

2. Responda:  

A. O que ela te diz.                                

B. Qual história ela sugere. 

C. Qual o período histórico ela remete. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Material complementar:  

 

A fotografia como tradução da cena teatral. Disponível em: < 

https://www.spescoladeteatro.org.br/coluna/fotografia-como-traducao-da-cena-teatral/ >. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

Fotografando Teatro: “Vozes Caipiras”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hoM2MdtSP9I >. Acesso em: 21 out. 2020. 

Disponível em: <https://media.istockphoto.com/vectors/mystery-show-stage-podium-background-

design-full-bright-spotlight-vector-

id1170072906?k=6&m=1170072906&s=170667a&w=0&h=ea1C2CMUfnNt4zK0JzFgkie4YVMUH9Tv

haueaRugE6g>. Acesso em: 21 out. 2020. 
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