
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Práticas teatrais na contemporaneidade 
- transformações nos contextos históricos – relações com a realidade mundial. 

Habilidades: (GO-EF79AR27-B) Investigar como as práticas teatrais ocorrem na contemporaneidade, 
observando suas transformações nos contextos históricos, relacionando-as à realidade mundial. 

           

Práticas teatrais na contemporaneidade – Performance 
 

 
Disponível em: <https://www.belasartes.br/site/acontece/noticias?n=1679>. Acesso em: 05 jun. 2020. 

 
 
A performance é uma modalidade artística híbrida, ou seja, pode mesclar diversas linguagens, como 

teatro, música, dança e artes visuais, em que o performer utiliza seu corpo como um suporte para a 

cena, sem a intervenção da plateia. Não se cria um personagem, é o próprio ator em um estado 

alterado, ou seja, o ator realizando uma intervenção artística em que não esteja em seu estado de 

normalidade. A performance pode acontecer em qualquer lugar, praça, rua, museu, igreja etc.  

 

Atividade 1: Leia o material complementar e assista o vídeo sobre performance artística. - 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=plIKtCKb3dA >. Acesso em: 04 jun. 2020. Em 

https://www.belasartes.br/site/acontece/noticias?n=1679
https://www.youtube.com/watch?v=plIKtCKb3dA


 

 

seguida, faça um mapeamento de vídeos de performance arte e cole nas linhas abaixo. Vídeo 

exemplo de performance artística. - Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZVfnS4UWeRE>. Acesso em: 04 jun. 2020.  

1 - _______________________________________________________________________________ 

2 - _______________________________________________________________________________ 

3 - _______________________________________________________________________________ 

4 - _______________________________________________________________________________ 

5 - _______________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Agora, após a leitura do material e a visualização dos vídeos: 

a) Escreva com suas palavras o que você entendeu sobre performance artística. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Se você fosse fazer uma performance arte, como você faria? Descreva. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Material complementar: 
 
Disponível em: <https://www.infoescola.com/teatro/teatro-contemporaneo/>. Acesso em: 04 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/performance-na-arte/>. Acesso em: 04 jun. 2020. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3646/performance>. Acesso em: 04 jun. 
2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ApMj76kCVRU>. Acesso em: 04 jun. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVfnS4UWeRE
https://www.infoescola.com/teatro/teatro-contemporaneo/
https://www.todamateria.com.br/performance-na-arte/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3646/performance
https://www.youtube.com/watch?v=ApMj76kCVRU

