
 

 

 

TEATRO – AULA 2 

 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo Habilidades 

Processos de Criação 

● Criação e socialização de cenas e esquetes 
teatrais. 

 
● Leitura dramática. 

(GO-EF06AR27-A-CG) Criar cenas e esquetes 
teatrais, partindo de processos criativos individuais e 
coletivos, utilizando figurinos, maquiagens, adereços 
e objetos diversos, problematizando questões sociais, 
culturais, étnico-raciais, econômicas, políticas, de 
gênero. Socializar as criações por meio de processos 
interativos e dramatizações, exercitando a capacidade 
autoral. 
 
(GO-EF07AR26-A) Exercitar a leitura dramática e 
buscar perceber as diferentes possibilidades 
interpretativas do texto e diferentes composições 
vocais na leitura das falas: entonação, ritmo, timbre, 
volume e intensidade. 

Categoria: Infanto-juvenil – 6° e 7° anos do Ensino Fundamental.  

Tempo previsto: 1h/a  

Recursos Materiais: Textos impressos (aula presencial); computador ou celular com acesso a internet 

(aula online)  

 

Leitura dramática: a revelação do texto no leitor 
A leitura dramática no teatro formal, é aquele momento em que o ator, seja ele profissional ou 

amador, trabalha a memorização da peça, lendo em voz alta, observando-se as inflexões da voz nas 

movimentações no palco. Essa leitura exige interpretação, especialmente, pelo uso da voz. Com a 

leitura em voz alta para um determinado público, a leitura dramática é um tipo de exercício cênico e 

também uma modalidade de apresentação.  



 
 

 

 

O processo de ler dramatizando, exige do educando eleitor um intenso trabalho mental de 

buscas, reflexão, criação, elaboração, havendo também o envolvimento do estudante num animado 

trabalho intelectual de compreensão e seleção de expressões corporais. A leitura dramática 

experimenta uma interação muito mais ativa com o texto, traduzindo em linguagem oral, corporal, os 

significados contidos em cada palavra escrita, seus aspectos expressivos, suas tensões e suas realidades 

subjetivas, conotadas e submersas no texto. 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. 

AO PROFESSOR  

A leitura dramática de textos literários, deve se constituir numa atividade plural, envolvendo a todos 

da sala de aula, independente do grau de dificuldade em ler desse ou daquele aluno. Mesmo aqueles 

que, inicialmente, apresentam maior resistência, terminam se envolvendo e se tornando um motivado 

leitor dramático. Deve-se buscar despertar nos alunos a confiança no trabalho, conscientizando-os 

sobre a importância de se libertarem do certo/errado, feio/bonito, permitido/não permitido no processo 

de leitura dramática. Isso significa transformar as carteiras da sala de aula, a cadeira e mesa do 

professor em palco de dramatização.  

 

É importante evitar elogios à atuação individual de determinado aluno ou grupo, o elogio quando 

houver deve ser dirigido à classe de aula num todo. Fomentar sempre, com palavras motivacionais, a 

superação de dificuldades destacando as potencialidades inerentes a cada aluno e não o “talento 

especial” de alguns. Prevenir a formação de grupinhos fechados, ou seja, as “panelinhas”, evitando 

assim as disputas nocivas e desiguais, que normalmente prejudicam a autoestima dos alunos com maior 

grau de timidez.  

Com relação às atividades, há a possibilidade de o(a) professor(a) gravar áudios com as instruções das 

atividades para encaminhar a(o)s educando(a)s em suas redes e até mesmo estimular a escuta. Neste 

sentido, o(a) educando precisa apenas escutá-las ou vê-las, dando mais autonomia em sua execução.  

 

 



 
 

 

Atividades:  

Atividade 1:  

Depois de saber um pouco mais da história da autora goiana Cora Coralina, vamos conhecer o conto 

“Medo”, através de uma leitura compartilhada. 

 

"Leitura compartilhada ou colaborativa é uma atividade de leitura cuja finalidade é estudar um 

determinado texto em colaboração com outros leitores e com mediação do professor. O foco do 

trabalho é o processo de leitura – e todos os seus conteúdos específicos –, e não o produto desse 

processo, como acontece em uma atividade de leitura silenciosa com questões para serem respondidas 

por escrito - que permite apenas a verificação do que o aluno compreendeu do texto, ao invés de ensiná-

lo como se faz para ler." Kátia Lomba Bräkling, em texto disponível em: 

<http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leituracolaborativa> Acesso: 18 de fev. 

de 2022.  

 

 
Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzHThDHcrXtL7WvgFpuAMQEu2ceBcs-XGaFZL0CkLzNu4Nz7IPGL5-

lL6KE4dErwioRZM&usqp=CAU 
 

Medo - Cora Coralina. 
Viajava uma jardineira, expresso ou perua, como se diz, de Goiânia para Goianópolis. Levava 

na coberta, entre malas e trouxas, um caixão vazio de defunto, destinado para uma pessoa falecida 

naquele distrito. 

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leituracolaborativa
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzHThDHcrXtL7WvgFpuAMQEu2ceBcs-XGaFZL0CkLzNu4Nz7IPGL5-lL6KE4dErwioRZM&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzHThDHcrXtL7WvgFpuAMQEu2ceBcs-XGaFZL0CkLzNu4Nz7IPGL5-lL6KE4dErwioRZM&usqp=CAU


 
 

 

Logo adiante na estrada, um homem parado, dá sinal e a perua para. 

Dentro, tudo cheio. O homem que precisava seguir viagem aceitou de viajar na coberta com os volumes 

e o caixão vazio. Subiu. O tempo tinha se fechado para chuva e logo começou a pingar grosso. O 

sujeito em cima achou que não seria nada demais ele entrar dentro do caixão e ali se defender da chuva. 

Pensou e melhor fez. Entrou, espichou bem as pernas, ajeitou a cabeça na almofada que ia dentro, 

puxou a tampa e, bem confortado, ouvia a chuva cair. 

Mais adiante, dois outros esperavam condução. Deram sinal e a perua parou de novo; os 

homens subiram a escadinha e se acocoraram no alto. Iam conversando e molhados com a chuva fina 

e insistente. 

Passado algum tempo o que ia resguardado escutando a conversa ali em cima levantou 

devagarinho a tampa do caixão e perguntou de dentro, só isto: “Companheiro, será que a chuva já 

passou?”. Foi um salto só que os dois embobados fizeram correndo. Um quebrou a perna, o outro 

partiu braços e costelas e ficaram ambos estatelados do susto e sem fala, na estrada. 

 

Fonte de pesquisa: https://www.portalraizes.com/contos-de-cora-coralina-sao-reunidos-em-obra-

juvenil/.  

Acesso. 07. Fev. 2022. 

 

OBS: Se possível, amplie a proposta, apresentando autoras, autores e as tradições da sua cidade. 

Neste plano de atividades a(o) professor(a) tem total liberdade para trabalhar com qualquer autor ou 

autora de sua comunidade ou até mesmo outro autor ou autora de nosso estado. Lembre-se apenas de 

realizar um estudo sobre a vida e obra deste autor(a) e/ou peça para que os educandos possam fazer 

esta pesquisa. Ao final desta investigação escolha um conto deste autor(a) para realização das 

atividades seguintes. É indispensável que os estudantes tenham o conto escolhido impresso. 

 

 

 

 

https://www.portalraizes.com/contos-de-cora-coralina-sao-reunidos-em-obra-juvenil/
https://www.portalraizes.com/contos-de-cora-coralina-sao-reunidos-em-obra-juvenil/


 
 

 

Atividade 2:  

Continuando com a ideia da última atividade, converse com os educandos e peça que a turma comente 

a história, as características do texto, o enredo e as características dos personagens. Procure orientar 

para que conversem sobre cada personagem, como ele se sente e como se interpretaria esse sentimento. 

 

Atividade 3:  

Nesta atividade os educandos devem destacar os personagens que aparecem no conto; em seguida fazer 

uma leitura dramática do conto. OBS: Faça a atividade em dupla, trios e/ou grupos.  

 

AO PROFESSOR:  

Na leitura dramática, o educando leitor experimenta uma interação muito mais ativa com o texto, 

traduzindo em linguagem oral, corporal, os significados contidos em cada palavra escrita, seus aspectos 

expressivos, suas tensões e suas realidades subjetivas, conotadas e submersas no texto. 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.  

 

 

Forma presencial - Organize um espaço amplo e arejado e peça para se espalharem pelo espaço. 

Peça que façam a leitura do mesmo, quantas vezes forem necessárias permitindo que possam realizar 

uma leitura fluída e natural; relembre-os sobre o cuidado com os turnos de fala, a entonação e o ritmo. 

Sugira que cada educando interprete o personagem com que mais se identifica. Se necessário, peça 

que façam vários testes de leitura e decidam entre si quem fica com qual papel. Crie situações para que 

eles desenvolvam estratégias e procedimentos de leitura indispensáveis para interpretar textos, como: 

ler mais de uma vez, marcar palavras desconhecidas buscando significados, fazer previsões com base 

em conhecimentos prévios, construir imagens mentais do que estão lendo, tirar conclusões e inferir 

significados não explícitos, reagir ao texto e expressar opinião sobre ele.  

Por fim, não se esqueça de que todos precisam apresentar a finalização de seu trabalho.  

 

 

 



 
 

 

Forma não presencial - Oriente para que grave a sua leitura e/ou vídeo, praticando assim vozes, 

sons e personagens diferenciados. Compartilhe com os demais, para que possam te auxiliar com 

sugestões. 

OBS - Não se esqueça de reforçar que é para começarem a pensar como irão executar as 

gravações.  

 

- Opcionalmente, professor(a), assista aos vídeos curtos sobre leitura dramática, nesses links abaixo. 

1) Reportagem sobre leitura dramática do texto teatral “Liberdade, Liberdade” de Millôr Fernandes. 

Duração: 5min. <https://www.youtube.com/watch?v=tPxrcv117Ns> - Acesso 18 de fev. de 2022. 

2) Leitura do ator Lázaro Ramos, no papel de Yago (um vilão) do texto teatral “Otelo, o mouro de 

Veneza”, escrito por Willian Shakespeare. Duração: 3min. 

<https://www.youtube.com/watch?v=R5D30u28peg&list=PLqJcSShAvhp6WzFElnegHeXTjRdr1sj

MV>  - Acesso 18 de fev. de 2022. 

Referências e materiais complementares. 

Desvendando a leitura dramática.  

Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/5939/desvendando-a-leitura-dramatica.  

Acesso 10.fev.2022 

 

Leitura Dramática.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-eCZu3pAx4I.  

Acesso 10.fev.2022. 

 

Cora Coralina. O medo.  

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=A5rL7x_2D6U. Acesso 07. Fev. 2022. 

Disponível em: https://www.ebiografia.com/cora_coralina/ Acesso 07. Fev.2022. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tPxrcv117Ns
https://www.youtube.com/watch?v=tPxrcv117Ns
https://www.youtube.com/watch?v=R5D30u28peg&list=PLqJcSShAvhp6WzFElnegHeXTjRdr1sjMV
https://www.youtube.com/watch?v=R5D30u28peg&list=PLqJcSShAvhp6WzFElnegHeXTjRdr1sjMV
https://www.youtube.com/watch?v=R5D30u28peg&list=PLqJcSShAvhp6WzFElnegHeXTjRdr1sjMV
https://novaescola.org.br/conteudo/5939/desvendando-a-leitura-dramatica
https://www.youtube.com/watch?v=-eCZu3pAx4I
https://www.youtube.com/watch?v=A5rL7x_2D6U
https://www.ebiografia.com/cora_coralina/

