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ARTE – AULA 12 

 

Linguagem: Teatro. 

Objeto do Conhecimento: Processos de criação. 

 

Cenografia 

 

 

Imagem: Pixabay.com  

 

Nas atividades anteriores, vimos que o teatro é composto por elementos como personagens, 

figurino e maquiagem. Agora, veremos a cenografia.  

A cenografia é um elemento muito importante na construção do enredo do teatro, pois, assim 

como o figurino, ela também ajuda a descrever o tempo, a história, o espaço e a origem dos 

personagens. São nos cenários que identificamos elementos para diferenciar uma história que se 

passa em um castelo de uma história que ocorre em uma avenida de uma grande cidade, por 

exemplo. O cenário tem a capacidade de transportar o personagem para vários lugares, dando 

muito mais realidade ao que está sendo apresentado, além de alguns elementos como a iluminação 

(luz) e a sonoplastia (som), que ajudam nessa composição.  

Além do teatro, podemos encontrar a cenografia nos filmes, nas novelas, nas séries, e até 

mesmo em eventos, como feiras, simpósios e congressos, que utilizam a cenografia para interagir 

com seu público. 

Autora: Gisele Vitório 
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1- Além do teatro, onde mais podemos encontrar cenografia? 

  

  

 

 

2- Qual é a importância da cenografia para o teatro? 

  

  

  

 

 

3- A partir da descrição da cenografia, identifique a história: 

 

Descrição cenográfica Que história é essa? 

Na floresta, eles foram deixando pedaços de 

pão pelo caminho, que os pássaros acabaram 

comendo. Encontraram uma casa feita de 

doces e, quando entraram nela, ficaram 

presos, pois tinham que engordar. 

 

Eram três casas construídas: uma de palha, 

uma de madeira e uma de alvenaria (tijolos). 

Apenas uma não foi destruída pela força do 

sopro. 

 

No castelo, havia objetos com vida, entre 

eles, uma xícara, um bule, um relógio e um 

castiçal. Havia também uma linda rosa, 

guardada em uma redoma de vidro.  

 

O meio da floresta, entre flores e árvores, era 

o atalho do caminho que levava até a casa da 

vovó. O caminho era mais curto, mas havia o 

lobo na floresta. 
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4- Leia o poema de Cecília Meireles “A língua do Nhem”, que poderia ser adaptado para uma 

peça de teatro. 

A língua do Nhem 

 

Havia uma velhinha 

Que andava aborrecida 

Pois dava a sua vida 

Para falar com alguém. 

E estava sempre em casa 

A boa da velhinha, 

Resmungando sozinha: 

Nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem… 

 

O gato que dormia 

No canto da cozinha 

Escutando a velhinha, 

Principiou também 

A miar nessa língua 

E se ela resmungava, 

O gatinho a acompanhava: 

Nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem… 

 

Depois veio o cachorro 

Da casa da vizinha, 

Pato, cabra e galinha, 

De cá, de lá, de além, 

E todos aprenderam 

A falar noite e dia 

Naquela melodia 

Nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem… 

 

De modo que a velhinha 

Que muito padecia 

Por não ter companhia 

Nem falar com ninguém, 

Ficou toda contente, 

Pois mal a boca abria 

Tudo lhe respondia: 

Nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem… 

Fonte: Alfabetização. Livro do Aluno do projeto Fundescola / SEFMEC  
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5- Agora, de acordo com a leitura do poema, crie o cenário dessa história.   

 

a) Atenção para as características do local para compor seu cenário (objetos e utensílios 

domésticos, local aberto ou fechado, zona rural ou urbana, entre outros detalhes: tudo 

precisa ser observado). Se for preciso, leia novamente o poema e desenhe, no espaço 

a seguir, o cenário ideal para transformar o poema em teatro: 

  


