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Plateia: quando ocorrem as dramatizações
teatrais há sempre uma plateia, ou seja, o
público que assiste à peça. Observe que os
interlocutores são um dos elementos
fundamentais da linguagem teatral.

Cenário: o cenário corresponde ao conjunto de
elementos que transformam o espaço que
acontecerá a representação, por exemplo, a
cozinha de uma casa, a rua, a igreja. As pessoas
especialistas em cenografia, são os cenógrafos.
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Figurino: são as vestimentas utilizadas pelas personagens em determinadas cenas. Os
figurinistas são especialistas em compor os figurinos dos artistas envolvidos. Por isso,
estudam a história da trama, adquirindo muitos conhecimentos históricos e culturais. Isso
porque eles precisam conhecer os elementos da moda no tempo da peça, por exemplo,
numa peça em que o tempo dramático é o século XIX.
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Sonoplastia: é a comunicação pelo som abrangendo todas as formas sonoras -
música, ruídos e fala, e recorrendo à manipulação de registros de som. Ela pode ser
feita de forma eletrônica ou manual. A sua existência prediz desde os primórdios,
acompanhando a performance dos Ditirambos na Grécia Antiga.
O sonorizador é a pessoa responsável pela sonoplastia cênica.
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Iluminação:

Sua introdução no espetáculo teatral, deu-se no séc. XVII, sendo impulsionado pela descoberta
da eletricidade. É um elemento essencial realizados pelos produtores (iluminadores)
responsáveis por projetaram as luzes nos espaços e nas personagens, além de criarem efeitos de
luz, desde contrastes de luz e sombra.
Sua principal função é delimitar o espaço cênico e além disso se encarrega de estabelecer
relações entre o ator e os objetos; o ator e os personagens em geral.
A iluminação “modela” através da luz o rosto, o corpo do ator ou um fragmento do cenário.
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Palco de semi-arena

Constituído de uma plataforma que avança pela plateia, ficando esta disposta em
semicírculo ao seu redor. Ele aproxima mais os espectadores do ator.
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GÊNEROS TEATRAIS
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O teatro é tão maravilhoso e encantador que a grande maioria dos seus
praticantes, começa a arte teatral como terapia ou aquisição de cultura e
passa a tomá-lo como “profissão”.
Hoje se nota uma ampla aceitação do teatro na sociedade, com visíveis
benefícios em vários setores, como o da educação. Quando se estuda e se
pratica essa “arte total” na escola, há uma melhora na formação do
ser/indivíduo, já que se estuda o ser humano e as suas “máscaras”.
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1. Em relação à linguagem do teatro, analise as afirmativas a seguir.

I. Por natureza, o teatro agrega diversas linguagens, como dança, música, artes visuais, 

arquitetura, circo, entre outras. Sua composição é complexa, repleta de nuances estéticas 

e ideológicas.

II. A linguagem artística teatral se concretiza mediante a composição de alguns elementos, 

que são imprescindíveis para a realização de um espetáculo teatral.

III. A cenografia do espetáculo teatral pode oferecer dicas sobre onde e quando a peça 

acontece; o tempo e o espaço cênico são materializados por meio da cenografia.

IV. A iluminação é um dos elementos expressivos da linguagem teatral que possui 

diferentes funções. A iluminação cria e transforma a atmosfera cênica.

Estão corretas as afirmativas

A (    ) I, II, III e IV.

B (    ) I, III e IV, apenas.

C (    ) I, II e III, apenas.

D (    ) III e IV, apenas.
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2. São termos específicos da linguagem teatral:
a. (     ) ator, vídeo, camarim, cenário e figurino. 
b. (     ) cenário, iluminação, figurino e ator.
c. (     ) pintura, mercado, maquiagem e fantasia.
d. (     ) adereços, informática, sonorização, iluminação e cor.

3. A origem do teatro pode ser remontada desde.
a. (      ) o surgimento da escrita.
b. (      ) A origem do livro.
c. (      ) as primeira sociedades primitivas. 
d. (      ) As festas judias. 

4. Assinale abaixo, a alternativa que indica os elementos principais ou tríade, 
essenciais que compõem o teatro?
a. (     ) Comédia, drama e tragédia.
b. (      ) ator, cena e público.
c. (      ) ator, texto e público.
d. (      ) cenário, trilha sonora e personagens. 
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5. A respeito das especificidades da linguagem teatral, assinale a alternativa incorreta.

A. (    ) O fazer teatral, tanto como fim em si mesmo quanto como meio para determinada 
ação cultural, pode ser considerado como um amplo campo interdisciplinar.

B.(    ) O teatro é, principalmente, uma realização de necessidade individual na interação 
simbólica com a realidade, proporcionando condições para um crescimento pessoal.

C. (    )  Uma peculiaridade do fazer teatral é o fato de ele se configurar como meio 
suficientemente maleável.

D. (    )  A experiência teatral faz ressaltar e evidenciar, no indivíduo, a ludicidade que lhe é 
inerente.
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• REFLEXÕES SOBRE O TEMA MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS

SOCIOCULTURAIS;

• RELAÇÕES ENTRE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS DE INDIVÍDUOS OU

GRUPOS COM SUAS ORIGENS ÉTNICAS E CONTEXTO SOCIAL;

• AS TROCAS CULTURAIS VOLUNTÁRIAS QUE INFLUENCIAM E

TRANSFORMAM AS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS DE GRUPOS HUMANOS.



A arte sempre esteve presente em todas as manifestações culturais

Vamos refletir um pouco sobre a presença da arte nas diferentes épocas e manifestações 

culturais, povos, países e planetas. Nestas imagens, você pode observar uma pequena 

amostra disso: uma máscara funerária egípcia; a Vênus de Milo, originária da Grécia e a 

representação de Shiva, que é um deus hindu. E a pintura, a música? Quantas danças 

diferentes existem e existiram mundo afora? Quantas personagens de teatro? Por que o 

ser humano sempre fez e continua fazendo arte?

Máscara funerária de Tutakamon
Vênus de Milo 

Shiva Natajara (séc. XIII), bronze, 97cm x 
83cm.
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Desde os tempos mais remotos até os dias atuais, em todo o planeta, homens e

mulheres representam suas ideias, pensamentos e sentimentos por meio da pintura,

do desenho da escultura, da música, do teatro, da dança, enfim, de todas as

linguagens incluindo o texto verbal.
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Acredita-se que desde a Pré-História, 

ao tentar entender a vida, a morte, o mundo e os fenômenos da 

natureza, o ser humano tenha criado mitos e rituais para 

simbolizar sua existência e sua conexão com tudo o que estava 

à sua volta. As manifestações que hoje consideramos artísticas 

teriam se originado desses rituais. Deuses e divindades eram 

associados aos animais, à flora e aos fenômenos naturais, 

como a chuva, o sol e o trovão.

Cada povo vive ou viveu em contextos diferentes – na praia ou 

nas montanhas; em meio a guerras ou em paz; na época das 

cavernas ou em eras tecnológicas; com os seus medos, 

deuses, angústias, crenças, amores e paixões -, enfim, como 

cada agrupamento humano tem a sua história de vida, 

geralmente essas questões aparecem em suas 

manifestações artísticas. 
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Observe algumas imagens de produções artísticas  de diversos países. 

Artes visuais

Pintura rupestre – Serra da Capivara – São Raimundo nonato - PI

Cabeça colossal 
Olmeca – em basalto 
, em Jalapa, 
Veracruz, México

Estátua Chibinda
Ilunga, madeira –
Angola.

Escultura Moais, na Ilha de Páscoa, Chile
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Instrumentos musicais de diferentes povos

Lira (Grécia)

Guitarra (China)
Tabla (Índia)

Djembê (África)

Ocarina (Peru)
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Danças de diversas culturas 

Dervixes voadores (Turquia) Dança do Leão (Vietnã).

Dança (Papua-Nova Guiné)
Ritual Kuarup dos indígenas Xavante (Brasil)
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Vamos pensar um pouco...

O que você pode conhecer por meio das mais variadas 
manifestações artísticas?

Pode se conhecer diferentes costumes de uma sociedade, entre os
quais podemos citar: vestimenta, culinária, manifestações religiosas,
tradições, entre outros aspectos. Além disso podemos conhecer
culturas de outros países o que poderá nos aproximar de uma melhor
compreensão do mundo, do que é comum a todo ser humano e daquilo
que os diferencia, respeitando a todos em suas semelhanças e
diferenças.
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• Para a Antropologia Cultural,
manifestação cultural é toda forma de
expressão humana, seja através de
celebrações e rituais ou através de
outros suportes como imagens
fotográficas e fílmicas. Além disso,
sabemos que as expressões das culturas
humanas também são veiculadas
através de outras linguagens, escritas,
verbais e não-verbais

O que se entende por 
manifestações culturais? 
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