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O personagem na cena teatral 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe a criação de cenas a partir de jogos, exercitando a improvisação 

como campo de aprendizagem para um trabalho de interpretação teatral. Com base nesses exercícios, 

os alunos serão levados a identificar e criar rudimentos de configurações estéticas básicas de um 

personagem: sua identidade (quem é ele); sua origem (de onde ele vem) e seu objetivo (para onde ele 

vai). configurações básicas de um personagem. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Experimentar jogos de improvisação teatral. 

• Refletir sobre o personagem e sua origem na cena. 

• Trabalhar coletivamente na criação de uma cena. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Teatro Processos de criação 
(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções 
teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico 
coletivo e colaborativo. 

Teatro Processos de criação 
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções 
corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação 
teatral e no jogo cênico. 

Teatro Processos de criação 

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos 
com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, 
imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com 
figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 
considerando a relação com o espectador. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – De onde eu vim? Para onde eu vou? 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, sala própria para aula de teatro, quadra ou pátio. 

Organização dos alunos: dispostos em espaço cênico e plateia. 

Recursos e/ou material necessário: papel sulfite ou caderno, lápis preto ou caneta. 

 

Atividade 1 – De onde e para onde (35 minutos) 

Organize a sala de modo que os alunos fiquem sentados como plateia diante de um espaço de 

cena. Inicie o jogo pedindo para que um aluno de cada vez atravesse esse espaço, de um extremo ao 

outro, sem dizer nada. Os alunos que estiverem assistindo devem prestar atenção aos detalhes dos 

movimentos corporais e expressões do colega que faz a travessia. Assim que todos atravessarem, a 

atividade deve ser repetida com todos os alunos, um de cada vez, agora atendendo a esta orientação: 

devem pensar em uma resposta objetiva para a pergunta “de onde eu vim?” e então atravessar 

novamente o espaço de cena. Eles não precisam dizer a resposta, mas apenas tê-la em mente. O 

exercício deve ser repetido ainda uma vez, agora com uma resposta mental para a pergunta “para 

onde estou indo?”. 

Depois que todos participarem, converse com a turma sobre o exercício, verificando se os 

alunos conseguiram identificar mudanças significativas, tanto nos colegas quanto em si mesmos, 

durante a execução das diferentes fases do exercício. Faça perguntas como: As respostas das 

perguntas ficaram evidentes em algum momento? Como? Foi possível sentir diferenças entre a 

primeira travessia e as outras duas? Algo mudou no corpo dos atores quando atravessaram pensando 

acerca de onde vieram e para onde iam? 

Retome o jogo, pedindo para cada aluno realizar novamente a travessia, pensando nas 

respostas das perguntas. Em dado momento, peça a outro aluno que interrompa a passagem do 

colega, iniciando um diálogo e estabelecendo um conflito. O novo jogador deve buscar todos os meios 

para interceptar o trajeto do parceiro de cena, que, por sua vez, deve buscar todos os modos para 

seguir o seu caminho. Não se trata de um jogo de força ou uma disputa, mas uma improvisação 

participativa. Por isso, o interceptador deve criar um fato que interrompa a ação. Aquele que atravessa 

a cena não pode perder de vista seu objetivo de seguir adiante. Deixe que as improvisações sigam por 

um tempo após cada encontro. Quando sentir que as escolhas são frágeis, congele a cena e pergunte 

aos jogadores: Quem é você? Para onde está indo? De onde veio? Leve-os a ter clareza e consciência 

das escolhas e então retome a cena. Siga com a atividade até que todos tenham participado em pelo 

menos um dos papéis. 
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Atividade 2 – Roteiro para cena improvisada (10 minutos) 

Organize a turma em grupos de até cinco alunos e peça que desenvolvam um roteiro inspirado 

no diálogo decorrente de uma das improvisações do jogo. É importante que todos os integrantes do 

grupo participem da redação. Deve ser um roteiro simples e curto, que os alunos deverão memorizar 

facilmente. A cena deve ter como principais fundamentos: a) um personagem em busca de um 

objetivo; b) um conflito que interrompa essa busca; c) coordenadas objetivas para cada personagem: 

Quem é o personagem? De onde ele veio? Para onde ele vai? Por que foi interrompido? O que está 

fazendo para voltar ao trajeto em busca de seu objetivo? Os roteiros devem ser formulados e 

esboçados em sala e finalizados fora do horário de aula. Deverão estar prontos na aula seguinte, 

quando serão apresentados – para isso, os alunos deverão ter memorizado os diálogos da cena. 

 

Aula 2 – Cenas improvisadas 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou sala própria para aula de teatro. 

Organização dos alunos: livremente pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: roteiro finalizado. 

Organize com os grupos a ordem das apresentações das cenas para as quais escreveram os 

roteiros. Depois que todos os grupos apresentarem suas cenas, converse com a turma sobre cada uma 

delas, na ordem em que foram apresentadas. Junto aos alunos, busque identificar quem são os 

personagens, o que funcionou e o que não. Em quais momentos a cena ficou frágil? Quais foram os 

pontos fortes? Como acham que ela poderia ser encaminhada para resolver os momentos menos 

interessantes? 

Depois da conversa, repita as apresentações, mas agora cada grupo apresentará um roteiro 

criado por outro grupo. Não dê tempo para ensaio ou preparação. Apenas organize a ordem de 

apresentação novamente. Oriente-os a retomar a estrutura da cena, mas que a refaçam por meio de 

improvisação e não reproduzam o que já foi feito. Peça que se lembrem das cenas, se esforcem para 

fortalecer pontos frágeis e dinamizem os momentos de funcionamento mais vivo. 

Quando as apresentações terminarem, reúna a turma e pergunte aos alunos como se sentiram 

e quais foram as semelhanças e diferenças entre as duas apresentações. Encerre a aula conversando 

com a turma sobre ação e improvisação no teatro. Fale sobre a importância de criar ou identificar as 

origens, objetivos e trajetos dos personagens e de como, em geral, a interrupção dessa trajetória gera 

conflitos que desencadeiam uma ação. Na construção de personagens em improvisos, é preciso, 

portanto, que esses critérios sejam considerados, para que a criação seja coesa e consistente. 

Demonstre esses aspectos com exemplos dos improvisos e dos roteiros que os alunos apresentaram, 

ressaltando os momentos em que havia mais consciência da situação, o jogo entre os atores fluiu 

melhor, os objetivos da cena e quem eram os personagens ficaram mais evidentes para a plateia etc. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual e coletivo dos 

alunos. 

Espera-se que os alunos sejam capazes de improvisar abertamente e também de mobilizar a 

imaginação no jogo teatral com atenção aos outros colegas em cena. Em um segundo momento, é 

esperado que os alunos consigam analisar os rudimentos de um personagem, identificando sua 

identidade, seu objetivo e a trajetória que descreve em busca desse fim. Além disso, espera-se que o 

aluno tenha sido capaz de aliar essa definição básica do personagem na criação de cenas improvisadas 

e com roteiro. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo: 

1. Você percebe diferenças entre uma improvisação totalmente livre, improvisações com 
coordenadas (identidade, origem e objetivo da personagem) e cenas com roteiros preparados? 

2. Como você acha que improvisações deste tipo contribuem com o trabalho criativo de um ator? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno consiga assinalar a importância de um lastro objetivo no 
desenvolvimento de uma improvisação. A expectativa é que ele reconheça que a definição de 
configurações básicas de um personagem (identidade, objetivo e trajetória) contribuem para o 
desenvolvimento de uma cena mais viva. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba nos jogos e nas improvisações contribuições 
importantes para o trabalho de atuação como: consciência do que acontece em cena (da ação e 
objetivos), agilidade e criatividade para improvisar, atenção aos companheiros de cena, escuta 
atenta para o desenvolvimento da cena. 


