
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 
 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Sistemas da Linguagem: Festivais, mostras e demais eventos 
artístico-teatrais que compõem o cenário teatral internacional na atualidade. 

Habilidades: (GO-EF08AR43) Conhecer os festivais, mostras e demais eventos artístico-teatrais que 
compõem o cenário teatral internacional na atualidade, pesquisando folders, cartazes, banners, 
portais eletrônicos, sites e blogs de artistas e grupos teatrais internacionais. 

 

Grupos de teatro de rua 
 

Teatro de rua é uma modalidade produzida em espaços exteriores ao edifício teatral, 

preferencialmente públicos, tais como ruas ou praças. Designa espetáculos com textos elaborados 

especialmente para representação na rua e adaptação de textos originalmente criados para ser 

apresentados em outros locais, bem como manifestações cênicas improvisadas ou performáticas 

(incluindo-se aí performances que dialogam com o universo das artes plásticas e números ligados à 

tradição da comédia popular ou do circo). O teatro de rua se baseia em certas técnicas – como a 

amplificação da atuação com uso de máscaras, bonecos e adereços gigantes e grande participação 

da música – que trabalham para atrair a atenção dos espectadores em espaços abertos (mais 

“dispersivos” e menos favoráveis à manutenção da concentração do que os espaços teatrais 

tradicionais). O espaço urbano não seria apenas um espaço cenográfico e sim um ambiente no qual 

a cena dialoga com a vida da cidade construindo um acontecimento que modifica 

momentaneamente a cidade como lugar de convívio. Ainda que se use o termo “rua”, compreende-

se que esta “rua” seria todo espaço público aberto ocupado por um espetáculo teatral, como 

parques, praças, monumentos, fachadas de edifícios, rios. Tais espaços se diferenciam dos locais 

fechados principalmente pela presença de um público que não foi convidado a ver o teatro, apenas 

o encontrou no seu cotidiano. No Brasil são diversos os grupos de teatro que realizam experiências 

nas ruas; aqui vamos destacar dois deles, o Grupo Galpão (Belo Horizonte) e o Teatro que Roda 

(Goiânia). 

 

 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3646/performance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Galpão


 

 

1. Grupo Galpão 

Uma das companhias mais importantes do cenário 

teatral brasileiro, cuja origem está ligada à tradição do 

teatro popular e de rua. Criado em 1982, o grupo 

desenvolve um teatro que alia rigor, pesquisa, busca de 

linguagem, com montagem de peças que possuem 

grande poder de comunicação com o público. Sediado 

na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), é um dos 

grupos brasileiros que mais viaja, não só pelo país 

como também pelo exterior, já tendo percorrido o 

território brasileiro de norte a sul e participado de 

vários festivais em países da América Latina, América 

do Norte e Europa. Observe no vídeo a seguir um 

pequeno vídeo de apresentação sobre esse grupo:  

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=V5W1HaTpVTU>. Acesso em 05 maio 2020. 

 

2. Teatro que Roda 

Grupo teatral de pesquisa artística com foco para 

realizações de âmbito cultural e social. Formado 

em fevereiro de 2003 na cidade de Goiânia, 

estado de Goiás, a partir da montagem do 

espetáculo “A Formiga da Roça”, com a proposta 

de estudar e praticar um teatro baseado nas 

tradições e narrativas populares goianas ao ar 

livre e em formato de roda. Observe a seguir uma 

reportagem sobre um dos espetáculos do grupo. 

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sAI4Dl3iotc&feature=emb_logo >. Acesso em 

05 maio 2020. 

Figura 1 – Disponível em: <http://portalbelohorizonte.com.br/eventos/apresentacao-

artistica/artes-cenicas/quarentena-grupo-galpao >. Acesso em 05 maio 2020. 

Figura 2 – Disponível em: <http://www.focoincena.com.br/das-saborosas-aventuras-de-dom-

quixote/1633 >. Acesso em 05 maio 2020. 

Figura 1: Espetáculo: Romeu & Julieta 

Figura 2: Espetáculo: Das Saborosas Aventuras de Dom 
Quixote de La Mancha e seu Escudeiro Sancho Pança 

https://www.youtube.com/watch?v=V5W1HaTpVTU
https://www.youtube.com/watch?v=sAI4Dl3iotc&feature=emb_logo
http://portalbelohorizonte.com.br/eventos/apresentacao-artistica/artes-cenicas/quarentena-grupo-galpao
http://portalbelohorizonte.com.br/eventos/apresentacao-artistica/artes-cenicas/quarentena-grupo-galpao
http://www.focoincena.com.br/das-saborosas-aventuras-de-dom-quixote/1633
http://www.focoincena.com.br/das-saborosas-aventuras-de-dom-quixote/1633


 

 

 

Vamos às atividades! 

1. Fale um pouco de como você entende a importância do teatro  de rua e como este leva o teatro a 

diferentes lugares e públicos que nem sempre têm acesso à arte.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Pensando ainda sobre o teatro de rua, pesquise sobre algum festival de teatro internacional que 

seja exclusivo dessa modalidade de teatro. Faça um levantamento da história do festival e qual o 

foco deste com a comunidade. Fale sobre como foi a última edição, quais grupos participaram e 

qual te chamou mais atenção. Traga também para a sua pesquisa alguma(s) imagem(s) sobre o 

festival, e/ou os grupos que possam enriquecer seu trabalho.  

Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/fit>. Acesso 

em 05 maio 2020. 

Disponível em: <https://prosas.com.br/projetos/14453-2a-festirua-festival-internacional-de-teatro-

e-titeres-de-rua>. Acesso em 05 maio 2020. 

Disponível em: <https://prosas.com.br/editais/4351-v-festa-festival-internacional-de-teatro-de-

palco-e-rua-aracuai>. Acesso em 05 maio 2020. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/fit
https://prosas.com.br/projetos/14453-2a-festirua-festival-internacional-de-teatro-e-titeres-de-rua
https://prosas.com.br/projetos/14453-2a-festirua-festival-internacional-de-teatro-e-titeres-de-rua
https://prosas.com.br/editais/4351-v-festa-festival-internacional-de-teatro-de-palco-e-rua-aracuai
https://prosas.com.br/editais/4351-v-festa-festival-internacional-de-teatro-de-palco-e-rua-aracuai

