
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo:  Processos de Criação: Gestualidade e as construções 
corporais e vocais 

Habilidades: (GO-EF07AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 
maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, discutindo estereótipos, clichês e 
arquétipos. 

 

Gestualidade e as construções corporais e vocais 

 Quando assistimos a um espetáculo teatral 

os personagens da história nos embarcam em uma 

fantasia proposta pelos atores a partir do 

movimento dos seus corpos, da voz e dos 

diferentes estados físicos e emocionais. O trabalho 

de criação de uma personagem pelos atores se dá 

através de um processo pessoal. Embora muitos 

jogos e exercícios cênicos teatrais e dramáticos, 

individuais e coletivos, sejam possíveis através de 

atividades grupais de improvisação, o processo de 

criação de uma personagem é semelhante à vida 

real, em que diariamente se constrói uma realidade; neste caso, uma realidade artística e ficcional.  

 Existem dois escritores de teatro que têm diferentes opiniões, ou quem sabe fórmulas, o 

ator atual pode mesclar essas ideias, mas elas foram feitas separadamente. Uma é de 

Constantin Stanislavski e diz que é a base do ator viver ou sentir o que o personagem sente. Por isso 

tem exercícios onde a gente sente raiva, ódio, depois outros onde sentimos alegria, euforia… é a 

soma de muitos sentimentos, mas a base é sentir o que o personagem sente, se colocar no lugar 

dele. Imaginar que está acontecendo com você o que aconteceria com ele naquela cena. 

Já Bertold Brecht, outro escritor de teatro tem outra filosofia de interpretação, ele se volta 

unicamente aos movimentos físicos. Ou seja, ele volta toda a interpretação para a observação de 

uma pessoa que está vivendo aquilo que quer interpretar e assim começa a cópia do movimento 
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físico. Ou seja, como seu corpo se mexe, como age, cada detalhe que acontece com seu corpo é 

copiado, indiferente ao sentimento.  

Atividade de criação de personagem 

 Criar uma personagem muitas vezes é como montar um quebra-cabeças; então, para 

começarmos esse exercício de criação não vamos partir de um texto dramático, mas vamos sim 

explorar outras possibilidades. 

1. Primeiro escolha um objeto qualquer na sua casa que te traga alguma lembrança de alguém. 

Exemplo: uma bengala que te lembre algum parente. 

2. Busque agora alguma peça de roupa que você ache que faça uma composição com o 

primeiro objeto escolhido e que também lhe traga alguma lembrança. 

3. Agora, pensando nesses dois itens que escolheu, encontre alguma lembrança e identifique 

qual emoção eles lhe proporcionam. Exemplo: alegria, raiva, tristeza, saudade, etc.  

4. Usando esses objetos e a emoção crie agora uma postura corporal diferente e crie cinco 

ações físicas e deixe que estes primeiros te contagiem nessa criação e repita essas ações 

uma seguida da outra de forma que formem um ciclo; repita essas ações por pelo menos 

cinco minutos e a cada vez que repetir busque trazer estados, emoções e velocidades 

diferentes para cada uma. Exemplos de ações: sentar e levantar, comer, coçar, ajeitar a 

roupa, etc. 

5. Trabalhe agora a sua voz enquanto realiza essas ações, fale palavras soltas, sons, você pode 

cantar também se quiser. Trabalhe diferentes timbres na sua voz que se assemelhem a essa 

figura que está surgindo.  

6. Após passar por essa construção vamos tentar identificar quem é essa personagem. 

Pensando agora em toda essa movimentação e gestualidade que criou responda as 

seguintes perguntas: O que ela faz da vida? Qual o seu trabalho? Qual sua comida preferida? 

Suas ambições? Seus gostos? O que detesta? Sua idade? Ela é casada? Onde está a sua 

família? Acima alguns exemplos apenas, mas escreva tudo o que sua personagem tem de 

mais importante.  Crie uma história para ela e torne a sua personagem viva. 

ATIVIDADE: 

1. Escreva um pequeno texto descrevendo sua personagem e respondendo as perguntas feitas 

acima, no item 6 da atividade.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Fale um pouco como foi para você esse processo de criação, quais sensações teve, quais as 

diferenças do personagem e você, etc.?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Grave um pequeno vídeo realizando as ações do personagem com algumas falas desse 

personagem se apresentando e falando sobre si e depois compartilhe com o seu professor. Se você 

não conseguir gravar, tire fotos de diferentes momentos interpretando esse personagem ou faça 

um desenho tentando retratá-lo da melhor forma possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 
 
BONOTTO, Raquel. A Construção de um personagem. Disponível em: 
<http://artepazmoderna.com.br/a-construcao-de-um-personagem/ >. Acesso em: 18  ago. 2020. 
 
Vídeo: DICAS PARA CRIAR PERSONAGENS | Projeto Ator 108 
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