
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/_______. 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Composição de improvisações teatrais e 
acontecimentos cênicos. Ressignificação de espaços da escola e fora dela. Relações com o espectador. 

Habilidades: (GO-EF09AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos, individual e 
coletivamente, com base em textos dramáticos ou outros estímulos: música, imagens, objetos. 
Conceber e caracterizar personagens com figurinos e adereços, o cenário, a iluminação e a 
sonoplastia, ressignificando espaços da escola e fora dela, explorando diferentes relações com o 
espectador. 
 

Experimentações corporais para a construção cênica  

Embora existam muitas técnicas e teorias para o processo de criação dos atores, nenhuma é 

claramente uma regra. Ou seja, cada ator e atriz pode encontrar e trabalhar a técnica a qual ele se 

sinta mais confortável e vá apresentar a melhor forma o seu trabalho. O processo de criação de 

uma personagem e de cenas pelos atores se dá através de uma investigação é um processo pessoal. 

Permeando explorações individuais e coletivas com exercícios cênicos, jogos teatrais e trabalhos de 

improvisação. 

Até chegar a etapa da criação, 

montagem, ensaio e apresentação 

da uma peça de teatro, passamos 

por inúmeros estágios de estudos e 

experimentações. Esses inúmeros 

processos auxiliam, enriquecem e 

amplificam as potencialidades da 

criação, com a finalidade de se 

estabelecer sempre um trabalho de 

crescente qualidade explorando ao 

máximo a capacidade criativa. 

O que é um personagem? 

A palavra ‘personagem’, etimológicamente, é uma derivação da palavra grega persona, que 

significava o buraco nas máscaras por onde personava as vozes dos atores. Hoje, o personagem 

significa a representação do ser humano em uma narrativa, uma ideia, uma simplificação. Uma 
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pessoa real é muito complexa e difícil de entender como um todo, enquanto um personagem é um 

conjunto de características cristalinas que permitem que o público o entenda e pense que é real. É 

uma tentativa de compreender o ser humano. 

Esse conjunto de características ou qualidades é revelado ao público cinematográfico 

principalmente através de suas ações”. A construção do personagem, ou o “QUEM” é como o 

quebra-cabeça e é feita de acertos e erros, procurando-se sempre o melhor encaixe das peças. 

Compondo diferentes jeitos de se andar, um modo de falar, uma feição, um sorriso e histórias 

pessoais. Até que aos poucos as imagens de quem possa ser essa figura vão se formando. E então 

vemos a personagem retratada no texto e recriada pelo ator em cena. 

Atividades 

1 – Atividade 1: Veja ao vídeo a seguir sobre um processo de pesquisa e criação de personagem. 

Veja uma aula de atuação de Lázaro Ramos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

89hbJCgv6w>. Acesso em 31 mar. 2022. 

2 - Assista ao vídeo a seguir de um trecho do Musical Elza. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=FLIEtf_dygU>. Acesso em 31 mar. 2022. 

Neste trecho observamos a junção da música A carne, da cantora Elza Soares, com uma cena de 

teatro. Busque então na internet alguma música que te toque e te afete e escreva e crie uma cena 

para se relacionar com ela. Depois grave um vídeo e envie ao seu professor realizando essa cena e 

no final dele coloque a música para tocar e tente se expressar corporalmente por meio dela 

tentando interpretá-la. Permita seu corpo se expandir e trazer diferentes sensações, imagens e 

formas proporcionados pela música. Não procure trazer a forma mais bela, mas sim o que seu corpo 

pode produzir. A partir dessa experimentação vá construindo o corpo de uma personagem 

conforme a música vai te levando e com base na sua cena escrita. Após isso use o corpo desse 

personagem criado e construa sua cena.  

 

Material complementar: 

Vídeo: DICAS PARA CRIAR PERSONAGENS | Projeto Ator 108 Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Nkf4EAJ14dg> . Acesso em: 31 mar. 2022. 

RIGUETTI, Pedro. O que é um personagem? O roteirista insone. 15 de nov. 2016. Disponível em: 

<https://oroteiristainsone.wordpress.com/2016/11/15/o-que-e-um-personagem/>. Acesso em: 31 

mar. 2022.  

https://www.youtube.com/watch?v=-89hbJCgv6w
https://www.youtube.com/watch?v=-89hbJCgv6w
https://www.youtube.com/watch?v=FLIEtf_dygU
https://www.youtube.com/watch?v=Nkf4EAJ14dg
https://oroteiristainsone.wordpress.com/2016/11/15/o-que-e-um-personagem/

