ESCOLA SEM MUROS
Em casa também se aprende

ARTE
6º. ano

HABILIDADE DESENVOLVIDA
(EF06AR26SP)
Explorar
diferentes elementos envolvidos
na composição de acontecimentos cênicos
da comédia e da farsa, do circo-teatro
(teatro circense) e do circo
(figurinos, adereços, maquiagem/visagismo,
cenário, iluminação e sonoplastia)
e reconhecer seus vocabulários.

Comédia
A comédia é um gênero dramático que visa
provocar risos no espectador. Apresentam situações da
vida cotidiana, e são explorados os exageros do
comportamento humano, os ridículos e a crítica aos
costumes da sociedade.
Clique nesse link https://youtu.be/FqaaVoWLzqY para
assistir a um trecho da comédia Minha mãe é uma peça,
do ator Paulo Gustavo. Ela conta a história da aposentada
que se vê à procura do que fazer, uma vez que seus filhos
estão crescendo e não precisam mais de seus excessivos
cuidados e broncas. A rotina, repleta de dilemas e
situações cômicas vividas por essa mãe, compõe o enredo
da peça que, além de divertir o público, leva à reflexão
sobre as loucuras e complexidades da própria mãe.
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Farsa
É um gênero dramático cômico
que se utiliza de personagens caricatos e
excêntricos, além de mostrar situações
exageradas.
Na
farsa
não
existe
a
preocupação com discussão de valores ou
perturbação das relações sociais mesmo
quando inspira-se em situações do
cotidiano. A farsa simplesmente expõe as
situações de forma burlesca, visando
apenas o humor.
Fonte:
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
do=199

A peça “O Médico Saltador”, de Molière, narra
em ritmo frenético as impagáveis peripécias de
Um criado que se faz passar por médico para
promover a união do patrão com a sua amada.
Assista ao vídeo Farsa Teatral no link:
https://youtu.be/aiGtcnWk80E
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Atividade

1

Assista ao vídeo citado no slide 3 e descreva
em seu caderno o figurino, os adereços e a
maquiagem usada pela personagem.

2

Assista ao vídeo do slide 4 e descreva em
seu caderno os figurinos utilizados pelos
três personagens principais da peça “O
Médico Saltador”.

3

Desenhe os três figurinos em seu caderno
com bastante capricho.
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