
 

 

TEATRO – AULA 2  

 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo Habilidades 

Elementos da Linguagem: 
 

● Textos dramatúrgicos; Teatro contemporâneo 
e outras linguagens cênicas; 
 

● Gêneros da literatura dramática e suas 
características . 

 

(GO-EF08AR27), (GO-EF09AR27) : Pesquisar, 
criar textos dramatúrgicos, explorando as 
possibilidades de escrita e de organização: enredo, 
composição de personagens, estruturação das ações, 
divisão de cenas, definições espaço-temporais, 
construção de diálogos, e os espaços cênicos para 
acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 
contemporâneo e com outras linguagens cênicas e 
audiovisuais, exercitando a autoria e a criatividade. 

 

Categoria: Juvenil – 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental. 

Tempo previsto: 1h/a  

Recursos Materiais Presencial: Textos impressos e internet para acessar aos links. 

Recursos Materiais EAD: Computador ou celular com acesso à internet.  

Avaliação: Observar se houve crescimento em relação ao aprendizado da linguagem teatral da 

atividade anterior para a de agora e se os estudantes tiveram atitude e fizeram as atividades 

extraclasse. Atuaram de forma participativa e crítica. Mostraram entendimento sobre o tema 

trabalhado. 

 

 

 

 



 
 

 

O que é uma leitura dramática?  

 

A leitura dramática é uma prática cênica, comum na área do teatro. 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. Agora, entre a leitura dramática e a encenação teatral, há um longo caminho a ser 

percorrido pelos artistas.  

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. 

A leitura dramática também exige um estudo aprofundado do texto para que se entenda 

toda a narrativa construída com os diálogos ou não. Realizá-la exige interpretação por meio da 

entonação, expressão facial e principalmente a transposição das emoções, que são o cerne do 

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

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

falas e dos sentimentos, intenções das falas, de cada personagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Atividades:   

Atividade 1: 

Dando continuidade ao processo de pesquisa sobre uma leitura dramática, vamos trabalhar 

agora as leituras e realizações das mesmas.  

 

Leia o conto: “Os Meninos Verdes” de Cora Coralina: 

● Acessar conto completo: <https://contobrasileiro.com.br/os-meninos-verdes-conto-de-cora-

coralina/>  

Acesso em 03 de fev. 2022. 

 

Assista aos vídeos a seguir para observar a relação de intenções, alterações das entonações e 

vozes de cada personagem: 

● Vídeo 1. A partir de 3 minutos: Os meninos Verdes – Grupo Voar Teatro de Bonecos. 

Disponível em:<https://youtu.be/S_7QJfZzO84>.  

Acesso em 04 de fev. 2022.  

● Vídeo 2: Cena do espetáculo Cora Coralinha da Cia de Teatro Sala 3. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1Hiy4UVVuvxeGfaq1xH9s5CyOD5T_ZRB2/view?usp=sha

ring>. Acesso em 03 de fev. 2022.  

 

OBS: Veja que no vídeo 1 existe uma proposta de encenação com bonecos e a utilização do trabalho 
vocal entre os vários personagens e sons que os artistas fazem durante as cenas, já no vídeo 2 os 
artistas, além dos bonecos também encenam entre si e abrange a cena para um personagem 
importante: A contadora de história. Ambos utilizam o mesmo conto de formas completamente 
diferentes.     

 

 

https://contobrasileiro.com.br/os-meninos-verdes-conto-de-cora-coralina/
https://contobrasileiro.com.br/os-meninos-verdes-conto-de-cora-coralina/
https://youtu.be/S_7QJfZzO84
https://www.youtube.com/watch?v=2KnB6SjgEmc
https://www.youtube.com/watch?v=R5D30u28peg&list=PLqJcSShAvhp6WzFElnegHeXTjRdr1sjMV
https://drive.google.com/file/d/1Hiy4UVVuvxeGfaq1xH9s5CyOD5T_ZRB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hiy4UVVuvxeGfaq1xH9s5CyOD5T_ZRB2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=R5D30u28peg&list=PLqJcSShAvhp6WzFElnegHeXTjRdr1sjMV


 
 

 

Atividade 2:  

Continuando com a ideia da última atividade, faça uma leitura dramática do conto “Os meninos 

verdes”. Execute a leitura do mesmo, quantas vezes forem necessárias permitindo que os educandos 

possam realizar uma leitura fluída e natural; atente-se sempre a dar as intenções nas falas que você 

achar necessária e relembre-os sobre o cuidado com os turnos de fala, a entonação e o ritmo. Faça em 

dupla e/ou grupo. Existem vários personagens, então seja criativo e não se esqueça de se divertir. 

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

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 escolha um conto deste autor(a) para 
realização das atividades. É indispensável que os estudantes tenham o conto escolhido impresso. 

 

 

 

Aos Professores:  

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

A partir daí oriente para que trabalhem o conto, peça que construa as identidades dos personagens e 

dê o tempo necessário para esta construção. Peça que os educandos façam marcações em seus diálogos. 

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.  



 
 

 

 

Materiais complementares:  
Como escrever um conto, disponível em: 

<https://autoralarissamolina.com.br/2019/04/08/como-escrever-um-conto-passo-a-
passo/> Acesso em 07 de fev.2022. 

Referências:  
Biografia de Cora Coralina, Disponível em: 

<https://www.ebiografia.com/cora_coralina/>, <https://grupoeditorialglobal.com.br/autores/lista-de-
autores/biografia/?id=2077>  

Acesso em 04 de fev. 2022. 

Desvendando  a  leitura  dramática -   Disponível  em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/5939/desvendando-a-leitura-dramatica> 
<https://www.infopedia.pt/$texto-dramatico>. Acesso em 03 de fev. 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://autoralarissamolina.com.br/2019/04/08/como-escrever-um-conto-passo-a-passo/
https://autoralarissamolina.com.br/2019/04/08/como-escrever-um-conto-passo-a-passo/
https://www.ebiografia.com/cora_coralina/
https://grupoeditorialglobal.com.br/autores/lista-de-autores/biografia/?id=2077
https://grupoeditorialglobal.com.br/autores/lista-de-autores/biografia/?id=2077
https://novaescola.org.br/conteudo/5939/desvendando-a-leitura-dramatica
https://novaescola.org.br/conteudo/5939/desvendando-a-leitura-dramatica
https://novaescola.org.br/conteudo/5939/desvendando-a-leitura-dramatica
https://www.infopedia.pt/$texto-dramatico

