
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Possibilidades de movimento e de voz na 
criação de um personagem teatral. 

Habilidades: (GO-EF04AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação 
de um personagem teatral, desconstruindo estereótipos. 

 

Criação de um personagem teatral 
 

 

 

 

 
 

 

Disponível em: < https://149356117.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2019/07/LayzaVasconcelos-1-1024x683.jpeg>. Acesso em:  24 set. 
2020.  
 

A maioria das pessoas pensam que é sempre a partir do texto teatral que ela vai construir 

seu personagem. Porém, essa não é uma verdade única. Existem inúmeras outras formas de 

construir um personagem. Necessariamente eu não preciso ler o texto antes. Eu posso construir um 

personagem, fisicamente, com uma voz e corpo específicos e inseri-lo no texto depois.  

Vamos partir de algumas opções:  

✔ Por meio de exercícios teatrais e improvisações eu posso criar um personagem, com 

um corpo e uma voz específica e utilizar esse personagem para inserir no texto.   

✔ Construir um personagem a partir de imagens. Coletar imagens que me remetem as 

situações vividas do personagem no texto, ou que me remetem às qualidades 

psicológicas descritas no texto. E a partir dessa imagem eu busco uma corporificação 

dessa figura. Criar movimentos dessa figura, formas de andar, olhar, ficar parado, 

expressões faciais e corporais, uma voz, uma personalidade única. E por fim, adaptar 

ao texto.   
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✔ Outra forma de construir um personagem é a observação na rua. Sim, o ator é um 

grande observador! Ele pode observar alguém, transpor o que foi observado para o 

seu corpo e transformar sua observação em uma personagem, inserido o texto 

depois.  

Estes foram alguns exemplos para mostrar que não é preciso um texto teatral para construir um 

personagem. E cada vez mais o teatro contemporâneo tem utilizado diferentes recursos para 

criação de personagens e inclusive de textos e peças teatrais.  

 

1 – Vamos construir um personagem? Escolha uma das opções abaixo para construir seu 

personagem:  

a. A partir da observação dos familiares em casa. A forma como as pessoas andam, falam, 

sorriem, sentam, ficam paradas, comem.  

b. A partir de imagens.  Criar movimentos dessa figura, formas de andar, olhar, ficar parado, 

expressões faciais e corporais, uma voz, uma personalidade única. E por fim, adaptar ao 

texto.   

c. Após criar seu personagem, escolha um dos trechos de peças teatrais abaixo e adapte seu 

personagem a um dos textos, fazendo dele, um dos personagens da peça.  
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Pluft, O Fantasminha (Maria Clara Machado) 
 Personagens: Sebastião, Julião, João, Mãe Fantasma, Pluft, o fantasminha, 
Gerúndio, tio do Pluft, Perna de Pau, marinheiro pirata, Maribel, menina. 
 

ATO ÚNICO 
 (Cenário: Um sótão. À direita uma janela dando para fora de onde se 
avista o céu. No meio, encostado à parede do fundo, um baú. Uma cadeira 
de balanço. Cabides onde se veem, pendurados, velhas roupas e chapéus. 
Coisas de marinha. Cordas, redes. O retrato velado do capitão Bonança. À 
esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a Senhora Fantasma faz 
tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Pluft, o 
fantasminha, brinca com um barco. Depois larga o barco e pega uma velha 
boneca de pano. Observa-a por algum tempo).   
 
PLUFT - Mamãe!  MÃE - O que é, Pluft?  PLUFT - (Sempre com a boneca de 
pano) Mamãe, gente existe?   
MÃE - Claro, Pluft. Claro que gente existe.   
PLUFT - Mamãe, tenho tanto medo de gente! (Larga a boneca)  
 MÃE - Bobagem, Pluft.  PLUFT - Ontem passou lá embaixo, perto do mar, 
e eu vi.  
 MÃE - Viu o que, Pluft?   
PLUFT - Vi gente, mamãe. Só pode ser. Três.  
 MÃE - E você teve medo?   
PLUFT - Muito, mamãe.   
MÃE - Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não 
fantasma que tem medo de gente.   
PLUFT - Mas eu tenho.   
MÃE - Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse 
medo bobo. Qualquer dia destes eu vou te levar ao mundo para vê-los de 
perto.  PLUFT - Ao mundo, mamãe?!   
MÃE - É, ao mundo. Lá embaixo, na cidade...   
PLUFT - (Muito agitado vai até a janela. Pausa) Não, não, não. Eu não 
acredito em gente, pronto...   
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Fonte da imagem 

Disponível em: < 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/RajAqTnz4gaY2oLFaEfVT1mZmYT3HxITQFeiU3DPmEP_gFxK85BAUbv6ViaNZooGvgKpnHRY44on79ce7Sv9i0

qDabpN8WDx8OtsbUoP4aqowybNC-URXvwR91IKAPzbMo5zQb9Pd8EgtxIzjdKxw >. Acesso em:  24 set. 2020.  

 

d- Vamos improvisar? Apresente o trecho da peça teatral escolhida para seus familiares, se 

possível filme ou fotografe.  

 

Material complementar. 

Texto: Você sabia que um personagem pode ser construído de várias formas? 

 Disponível em: <https://www.espacodoator.com/post/2018/01/17/voc%C3%AA-sabia-que-um-

personagem-pode-ser-constru%C3%ADdo-de-v%C3%A1rias-formas >. Acesso em:  24 set. 2020.  

A bruxinha que era boa.  

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pL8VFPbwnYk >. Acesso em:  24 set. 2020.  

Pluft, o Fantasminha.  

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=vJO9xX4ZbGk>. Acesso em:  24 set. 2020.  
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