
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Elementos cênicos na encenação 
teatral. Diferentes espaços. 

Habilidades: (GO-EF08AR30-B) Compreender a inter-relação e a interdependência entre os 
elementos cênicos, iluminação, figurino, sonoplastia, cenário, maquiagem, adereços, na encenação 
teatral, refletindo sobre a presença desses elementos em diferentes espaços: rua, palco, circo. 

 
 

Elementos cênicos na encenação teatral. 
  

 

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/560205641125206390/>. Acesso em: 08 set. 2020. 

 

Explosão Atual do Cenário 

 

Desde o início do século - de forma consciente e sistemática nos últimos vinte ou trinta anos - faz-se 

sentir uma sadia reação no campo da plástica cênica. O cenário não apenas se liberta de sua função 

mimética, como também assume o espetáculo inteiro, tornando-se seu motor interno. Ele ocupa a totalidade 

do espaço, tanto por sua tridimensionalidade quanto pelos vazios significantes que sabe criar no espaço 

cênico.  

 



 

 

 

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/523050944197536077/?d=t&mt=signup>. Acesso em: 08 set. 2020. 

 

O cenário se torna: 

 

1 – Maleável (importância da iluminação) 

2 -  Expansível  

3 - Coextensivo à interpretação do ator e à recepção do público. 

 

 Em contraponto, todas as técnicas de jogo fragmentado, simultâneo, nada mais são do que a 

aplicação dos novos princípios cenográficos: 

 

1 - Escolha de uma forma 

2 -  Material básico 

3 - Busca de um tom rítmico ou de um princípio estruturante 

4 -  Interpenetração visual dos materiais humanos e plásticos. (PAVIS, 2008: 43, verbete nº 3) 

 

ATIVIDADE: 

 

1. Pesquise 3 (três) imagens de cenários de espetáculos da sua cidade. Compare se entre eles 

têm características diferentes ou semelhantes segundo o texto acima. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

2. Na sua opinião, qual é a importância do cenário nas artes (teatro, cinema, televisão, youtubers, 

dança, animações, quadrinhos e etc.)?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Pensando no texto acima citado, onde o cenário pode se tornar muitas coisas dentro de um 

espetáculo? Quais tipos de cenários são possíveis de realizar no contexto da sua escola?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Material complementar:  

 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=lI9C-U0xhyg&t=172s >. Acesso em: 08 set. 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=gfX5BlUpJw8>. Acesso em: 08 set. 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=WJPbs6jQwVw>. Acesso em: 08 set. 2020. 

 


