
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Leitura dramática – possibilidades 
interpretativas e composicionais vocais. 

Habilidades: (GO-EF06AR26-A) Exercitar a leitura dramática e buscar perceber as diferentes 
possibilidades interpretativas do texto e diferentes composições vocais na leitura das falas, tais 
como: entonação, ritmo, timbre, volume e intensidade. 

 

Exercitando a Leitura Dramática 
 
O que é a leitura dramática? 
 

A Leitura Dramática é um tipo de exercício cênico, e uma modalidade de apresentação. Ela se 

distingue da dramatização, porque é realizada com o olhar sobre o texto impresso, ou seja, lê-se 

durante a apresentação, não havendo, portanto, necessidade de decorar o texto. Basicamente é 

uma leitura em voz alta de texto teatral para um público. Realiza-se com base em um gênero 

específico, o texto dramático ou teatral. Como é uma leitura pública, ela exige um estudo 

aprofundado do texto para que se entenda toda a narrativa construída com os diálogos. Realizá-la 

exige interpretação por meio da entonação, expressão facial etc. A entonação, a fluidez na fala e a 

transposição das emoções são o cerne do trabalho, em lugar, por exemplo, do figurino e da 

cenografia. Como o sucesso da apresentação depende unicamente das palavras, é preciso que os 

participantes entendam cada termo que recitam, desenvolvendo a capacidade de compreensão das 

falas e dos sentimentos, intenções das falas, de cada personagem. Sabendo disso, leia o trecho do 

texto a seguir, do espetáculo O Garoto que Virou TV, do autor Marcelo Renato Silveira, com 

adaptações feitas pelo grupo Trupe dos Cirandeiros – Núcleo de Criação Artística do Centro de 

Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/SEDUC. 

    O Garoto que Virou TV 

[...] 

Odete – Menino! O Betinho! Psiu! Menino! Hora de ir pra escola! Menino! Parece surdo! Eu vou dar 
um jeito nisso! (desliga a televisão). 



 

 

Betinho – Odete! 

Odete – Chega! Tá na hora da escola! 

Betinho – Mas o filme ainda não acabou! 

Odete – Que filme, menino? 

Betinho – Aquele dos carros que viram robôs! 

Odete- Carros que viram robôs? Que mentira! 

Betinho – Mentira? 

Odete – Mentira sim! Onde já se viu robô virar gente?! 

Betinho – Pode acontecer! 

Odete – Acontecer nada! E chega de conversa mole, tá na hora. Sua mãe falou: banho e escola! 

Betinho – Ah, Odete! Está no melhor pedaço, quando o Megatron se apaixona. 

Odete – Se apaixona? 

Betinho – É, ele se apaixona e casa com uma geladeira. 

Odete – Com uma geladeira? 

Betinho – É! Daí nascem dois filhos: um ventilador e um smarthfone. 

Odete – (rindo) Aiai! 

Betinho – É, Odete. Está no finalzinho. 

Odete – Finalzinho? 

Betinho – Deixa, vai! Poxa, Odete, você é ou não é minha amiga? 

Odete – Tá bom! Mas só mais um minuto, se não sua mãe me mata. 

Betinho – Odete, você é demais! (dá-lhe um beijo). 

Odete – Para com isso, Betinho. Onde já se viu! Betinho, ô menino! Eu tô falando! Tá vendo? 

Todo dia é assim!  

(Entra a música e Odete canta, no final ela desliga a televisão novamente) 

Betinho – Odete! 



 

 

Odete – Odete, nada! Já pro banho e sem nenhum pio. 

Betinho – Mas estava passando Portas nos fundos. 

Odete – Portas dos fundos nada! Acabou. Já pro banho. Onde já se viu, o dia inteiro sentado aí. Não 
joga bola, não corre, não vai à praia. Almoça e janta computador, que coisa! O dia inteiro é esse 
esfrega, esfrega, esfrega menino desse jeito você ficará sem a digital. E vamos tomar banho! Vamos 
lavar o cabelo, as orelhas e vamos escovar esses dentes que eu estou sentindo o bafo daqui. 

Betinho – Tem listerine? 

Odete – Não. Acabou. 

Betinho – Acabou o listerine? 

Odete – Acabou. 

Betinho – Então não quero, estou com preguiça. 

Odete – Quer sim senhor! Precisa tomar banho, ficar cheiroso para ir pra escola! 

(entra música para o banho) 

Odete – Mandar esse menino pra escola é uma luta. 

Betinho – (voltando) Odete! 

Odete – Você ainda está aí, Betinho?! 

Betinho – Imita um competidor pra mim. 

Odete – Competidor? 

Betinho – É do The Voice. 

Odete – Aí você vai pra escola! 

Betinho – Então imita. 

Odete – Tá bom, mas só um pouquinho. (ela pega o espanador e começa a cantar) 

Vamos à atividade: 

Grave você fazendo uma leitura dramática do texto acima, pode ser por vídeo ou apenas gravação 

de áudio e envie ou entregue conforme a solicitação do seu professor. Você também pode pedir 

ajuda de alguém da sua casa para ler um dos personagens, ou você mesmo faça as duas vozes. 



 

 

Lembre-se: 

 De dar as intenções/sentimentos de cada fala 

 Falar de modo claro para que quem assistir/ouvir consiga compreender. 

 Tente encontrar uma voz para os personagens que seja diferente da sua. 

 Busque pequenas variações de ritmos nas leituras (exemplo: quando o Betinho estiver 

empolgado ele pode falar mais rápido). 

Como material de apoio você pode assistir o vídeo da apresentação do espetáculo feito pela Trupe 

dos Cirandeiros – Núcleo de Criação Artística do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da 

Arte/SEDUC.  

O trecho começa em: 2:50 min e vai ate 09:45 min. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8mzbCwGmymQ&t=527s>. Acesso em 28 abr. 

2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8mzbCwGmymQ&t=527s

