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Croqui de cenário 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Na linguagem teatral, um dos elementos que compõem o espetáculo é o cenário. Por meio 

dele, corrobora-se a conexão do público com o enredo, podendo ser identificados, por exemplo, a 

época e o local em que a história desenrola-se. O cenário também contribui para a construção das 

sensações do público. 

Um dos recursos para criação deste elemento cênico é o croqui, esboço que possibilita “insi-

nuá-lo e ensaiá-lo”, até que se efetive. 

 

Objetivos de aprendizagem 

Propor a criação de croquis de cenário para acontecimentos ou personagens, explorando as 

diversas áreas artísticas, o trabalho integrado e a criatividade dos alunos. A proposta final é comparti-

lhar as criações em um blog.  

Para isso, esta sequência visa a explorar três unidades temáticas: artes visuais, teatro e artes 

integradas.  

Na unidade temática artes visuais, serão explorados os seguintes objetos do conhecimento e 

as respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven-

cionais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade e (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
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Na unidade temática teatro, serão explorados os seguintes objetos do conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

Processos de criação – (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados os seguintes objetos do conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação – (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 

 

Recursos e materiais necessários 

Papel sulfite, papel canson, lápis preto, lápis de cor, canetinha, revistas e gibis para recorte, tesoura 

sem pontas e cola branca. 

 

Referências para croqui, cenografia e personagens históricos 

Cenografia 

Cenário e figurino [Anísio Medeiros, Béatrice Tanaka, Gianni Ratto, Kalma Murtinho, Marie Louise 

Nery, Pernambuco de Oliveira e Santa Rosa]. Disponível em: 

<www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/cenario-e-figurino>. Acesso em: 11 jan. 2018. 

Cenógrafo premiado fala sobre a arte de criação de ambientes para peças teatrais. Disponível em: 

<https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/cenografo-premiado-fala-sobre-a-arte-de-criacao-de-

ambientes-para-pecas-teatrais>. Acesso em: 24 jan. 2018. 
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Cenários e efeitos cênicos. Disponível em: <http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/teatro/historia-

do-teatro/teatro-grego-parte1-cenarios.html>. Acesso em: 26 jan. 2018. 

Um pouco de cenografia, de Roberto Montenegro. Disponível em: <http://otablado.com.br/wp-

content/uploads/notebooks-theater/075f017850b60381819c9bc8963c3df7.pdf>. Acesso em: 24 jan. 

2018. 

O alfaiate do rei. Disponível em: <http://otablado.com.br/production/o-alfaiate-do-rei-2005/>. Acesso 

em: 26 jan. 2018. 

Últimos dias: Castelo-Rá-Tim-Bum – A exposição no Mis. Disponível em: <https://zupi.com.br/ultimos-

dias-castelo-ra-tim-bum-exposicao-no-mis/>. Acesso em: 26 jan. 2018. 

 

Croqui 

O croqui como método essencial de representação. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/782756/o-croqui-como-metodo-de-representacao-essencial>. 

Acesso em: 26 jan. 2018. 

Croqui. Disponível em: <http://arquiteturaurbanismotodos.org.br/croqui/>. Acesso em: 26 jan. 2018 

 

Personagens históricos 

Histórico & Personagens. Disponível em: <http://www.museuimperial.gov.br/historico-

personagens.html>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Pesquisa sobre cenografia de teatro 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em duplas, na sala de informática 
 
Se na escola não houver computadores, o professor deve imprimir o material que deverá ser observado para elabora-
ção de croqui. 

Introdução: Conversa sobre cenografia (5 minutos) 

O professor deve desenvolver uma conversa para introduzir a noção de cenografia. Para ave-

riguar os conhecimentos prévios dos alunos, pode propor o seguinte questionamento “Quando leem 

uma história ou assistem a um filme ou a uma novela, por exemplo, vocês costumam prestar atenção 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 5º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

nos locais onde os fatos acontecem? E em peças teatrais, onde será que os fatos acontecem? Por 

exemplo, em uma peça de teatro, onde poderiam acontecer os fatos da história Os três porquinhos?”. 

Desenvolvimento: Croquis e cenografia (30 minutos) 

O professor deve esclarecer que nesta aula serão desenvolvidas algumas noções relacionadas 

a cenário teatral, isto é, os locais onde os fatos ocorrem em peças teatrais. Deve iniciar, então, uma 

explanação sobre alguns conceitos relacionados a cenário, especificamente ao cenário de espetáculos 

de teatro. Primeiramente, diz que o cenário é o conjunto de elementos visuais, como móveis, objetos, 

adereços e efeitos de luz, que compõem o espaço onde se passa a história encenada em um espetáculo 

de teatro. Em seguida, explica que o profissional que faz o cenário é chamado cenógrafo. Esse profis-

sional projeta e executa todos os elementos que vão compor o cenário. Por fim, explica que a arte de 

projetar e executar a montagem de um cenário é chamada cenografia. Também deve acrescentar que 

a cenografia cria ambientes, possibilita situar o tempo histórico (identificá-lo) e estimula sensações do 

público. Acrescenta que, antes de começar a montá-lo, o cenógrafo faz um planejamento do cenário 

em forma de desenho, chamado croqui. 

Para que visualizem croquis e compreendam melhor o que são croqui e croqui de cenário, o 

professor propõe que observem exemplos nos links apresentados na seção Referências (Cenário e fi-

gurino [Anísio Medeiros, Béatrice Tanaka, Gianni Ratto, Kalma Murtinho, Marie Louise Nery, Pernam-

buco de Oliveira e Santa Rosa], O croqui como método essencial de representação e Últimos dias: 

Castelo-Rá-Tim-Bum – A exposição no Mis).  

Enquanto as duplas observarem os croquis cênicos, o professor deve estimulá-las a observar 

os elementos visuais destacados (representados) e a mencionar os possíveis materiais que seriam em-

pregados na construção do cenário desenhado. Deve ir orientando as duplas a observar a indicação do 

tempo. (“No croqui, o personagem está ‘em qual tempo’ – no passado, no presente ou no futuro? O 

que vocês consideraram para identificar o tempo?”. Espera-se que os alunos mencionem as roupas e 

os demais adereços). Também deve ir orientando as duplas a escolher croquis de cenário e de perso-

nagem(ns) e orientá-las na impressão. 

Encerramento: Croquis cênicos como inspiração (5 minutos) 

O professor antecipa aos alunos a atividade da próxima aula: criação de croqui cênico. Escla-

rece que irão inspirar-se nos croquis escolhidos e impressos. Acrescenta que na criação deverão con-

siderar um personagem e o tempo em que pratica a ação (momento histórico em que se insere) e o 

local onde está. 

Para a próxima aula serão necessários os materiais indicados na seção Recursos e materiais 

necessários. O professor deve solicitar aos alunos que providenciem ou, para assegurar a realização da 

atividade, ele mesmo providenciá-lo. Também serão necessárias as impressões de croquis de cenário 

e de personagem(ns). 
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Aula 2 – Elaboração de croqui de cenário 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em duplas 

Introdução: Os cenários que a turma escolheu... (10 minutos)  

O professor solicitará às duplas que exponham os croquis de cenário e de personagem(ns) 

escolhidos e impressos na aula 1 e falem o que lhes chamou a atenção, o que admiraram neles, ou 

seja, os elementos visuais que apreciaram. 

Sugestão 
Podem-se explorar a autoria dos croquis (o cenógrafo que o criou), bem como a peça para a qual foi criado. 
Nesta exploração, o objetivo não é a enumeração de nomes (de cenógrafos) e títulos (de peças), mas, sim, a constata-
ção de que croquis são executados por um profissional (o cenógrafo) para “orientar” a montagem e apresentação de 
peças teatrais. 

Em seguida, retomará as informações dadas no encerramento da aula 1: cada dupla criará um 

croqui considerando um personagem e o tempo em que pratica a ação (momento histórico em que se 

insere) e o local onde está. 

Desenvolvimento: Elaboração de croquis com personagem e espaço (25 minutos) 

O professor deve orientar as duplas a começar a criação do croqui fazendo um levantamento 

das ideias gerais sobre o cenário: “Vocês querem criar um croqui que represente um cenário mais 

concreto e com localização específica, por exemplo o cômodo de uma casa ou de um palácio ou uma 

floresta? Ou será que preferem criar um croqui indicando somente alguns elementos, por exemplo o 

lugar e o tempo em que o personagem está (onde e quando ele pratica as ações)? Se o personagem 

for um rei, por exemplo dom João VI, vocês poderão desenhar apenas uma cadeira e, atrás, a bandeira 

de Portugal e a do Brasil para simbolizar o trono do rei e os dois países”.  

Para executar os desenhos e elaborar o croqui, o professor deve orientar os alunos a fazer 

esboços no caderno ou em folhas de papel sulfite e transpor a versão final para o papel canson. Deve 

esclarecer que, para complementar o croqui, eles poderão recortar de revistas e gibis figuras de obje-

tos, como móveis, e colá-las no desenho.  

Encerramento: Coletânea de croquis (5 minutos) 

Finalizada a produção, o professor deverá recolher os croquis e esclarecer que serão usados 

na próxima aula. 
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Aula 3 – Exposição dos croquis em um blog 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: na sala de informática 
 
Se na escola não houver computadores, o professor, com a participação dos alunos, deve organizar a exposição em um 
varal ou mural, na sala ou no corredor, e convidar a comunidade escolar para conhecê-la. 

Introdução: A publicação dos croquis (5 minutos)  

O professor esclarece aos alunos que os croquis produzidos na aula anterior serão divulgados 

por um blog. 

Sugestão 
O blog constitui uma eficaz ferramenta de comunicação em rede e possibilita a interação com os demais alunos e famí-
lias. Se já houver um blog da escola, a produção poderá ser divulgada por meio dele. 

Desenvolvimento: Os croquis no blog (30 minutos)  

Para a publicação, o professor deverá envolver os alunos no processo de digitalização dos cro-

quis, como também no compartilhamento das criações, estimulando-os a falar sobre as etapas de pro-

dução dos croquis e os saberes desenvolvidos, isto é, “o que fomos aprendendo durante o processo 

de produção do croqui”. O que cada dupla mencionar pode ser empregado para elaborar um comen-

tário que acompanhará o croqui postado. 

Para orientar a fala dos alunos sobre as etapas de produção, o professor pode valer-se dos 

seguintes questionamentos: 

• Como foi pesquisar os cenários? Quais foram as descobertas? 

• Como se deu a escolha do personagem ou acontecimento histórico pela dupla? 

• Qual foi o ponto de partida para a criação dos croquis? 

• Quais foram as dificuldades encontradas durante a elaboração dos croquis? 

Encerramento: Divulgação do blog (5 minutos)  

O professor deve certificar-se de que os alunos compreenderam o objetivo da criação do blog 

e perguntar como eles farão para indicar a colegas e parentes que conheçam os croquis da turma e o 

que dirão a respeito do conteúdo postado (croquis e, opcionalmente, comentários). Como ampliação 

da proposta, pode propor aos alunos que sugiram outras produções que poderiam ser publicadas no 

blog.  
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos fizeram a pesquisa sobre cenografia (aula 

1), se participaram da elaboração do croqui de cenário (aula 2) e se participaram do processo de cria-

ção do blog e de publicação dos croquis (aula 3), bem como se apreenderam as noções de cenário, 

croqui, croqui de cenário, cenógrafo e cenografia. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é croqui de cenário?  

2. Para que serve o cenário de uma peça de teatro? 

 

Gabarito das questões 

1. Croqui é o esboço feito durante o planejamento de um espetáculo de teatro. Nele o cenógrafo re-

presenta, por meio de desenhos, como deve ser o cenário. O croqui traz os principais elementos visuais 

do cenário, como móveis, objetos de cena e adereços que os personagens usarão. 

2. O cenário permite situar o(s) loca(ais) onde as ações ocorrem e, muitas vezes, a época em que a 

história acontece. 

 


