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A construção do personagem 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe exercícios de observação do outro e caracterização física e 

psicológica no processo de construção de personagens teatrais, bem como a encenação de relações 

sociais que tais personagens podem estabelecer. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Experimentar jogos teatrais que desenvolvem a consciência corporal. 

• Elaborar personagens com base na observação de figuras do cotidiano. 

• Refletir sobre a caracterização física e psicológica de personagens por meio de jogos 
teatrais. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

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

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Movimentos corporais e expressões faciais 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Organize a turma em roda e inicie a aula explorando o conhecimento prévio dos alunos sobre 

jogos teatrais. Peça que contem o que sabem sobre essas práticas e pergunte se já a experimentaram 

em sua trajetória escolar, incentivando-os a relatar suas vivências.  
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Atividade 2: Jogo teatral – Espelho (25 minutos) 

Proponha um primeiro jogo, que servirá como aquecimento. Para iniciá-lo, peça aos alunos 

que formem duplas, nas quais um aluno será identificado como A; e o outro, como B. Explique que o 

aluno A fará movimentos corporais (para isso, pode-se usar uma música como estímulo) e o aluno B 

deverá imitá-lo nos mínimos detalhes. 

O objetivo de A é desafiar B, mas, ao mesmo tempo, não deixar que ele se perca 

completamente. Explique que se trata de um jogo de concentração em duplas, em que o importante 

não é fazer o outro perder, mas fazer quem está de fora ver um duplo perfeito entre quem espelha e 

quem é espelhado. Depois, inverte-se a relação de modo que A passe a espelhar B. 

Em seguida, A e B espelham-se mutuamente, revezando-se, sem falar. Você pode dar dicas às 

duplas ao longo do jogo, como não perder o contato visual e manter movimentos lentos, para 

garantir a simetria perfeita.  

Durante a atividade, você pode direcionar as partes do corpo a serem movidas a fim de 

trabalhar sua consciência corporal. Por exemplo, você pode pedir a eles que foquem na expressão 

facial, podendo mover boca, nariz, olhos, ou apenas braços e mãos, etc.  

Todas as duplas podem jogar simultaneamente; no entanto, caso julgue pertinente, você 

pode pedir que, em algum momento, todos parem para observar apenas uma dupla em ação. Neste 

jogo, em nenhum momento deve haver sons ou toque entre os pares. 

Se a turma considerar interessante, podem ser feitos registros fotográficos ou vídeos. Caso 

sejam feitos, peça a eles que acrescentem esses registros ao portfólio. 

Atividade 3: Roda de conversa e preparação para a próxima aula (15 minutos) 

Em uma roda de conversa semelhante à que deu início à aula, solicite aos alunos que 

compartilhem com os colegas suas impressões sobre o jogo. Você pode fazer perguntas como:  

• Qual é a dificuldade de imitar o outro?  

• Os nossos corpos são idênticos uns aos outros? O que é semelhante e o que é diferente?  

• É engraçado jogar o jogo do espelho? Por quê? 

• O que o jogo nos revelou?  

Depois dessa conversa, procure construir com a turma uma noção abrangente de 

personagem, retomando o que foi discutido sobre o jogo.  

Como tarefa para próxima aula, solicite aos alunos que escolham uma pessoa que faz parte 

do seu cotidiano e observem suas expressões faciais, o jeito de andar, de falar, de se vestir. Peça que 

observem, por exemplo, o carteiro que passa todos os dias para entregar correspondência, o 

funcionário da padaria que deseja bom dia sempre da mesma forma ou o vizinho que rotineiramente 

realiza as mesmas atividades. É importante frisar que o objetivo não é julgar essas pessoas, mas 
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apenas observar padrões em seus comportamentos em determinados contextos sociais. Para guiar 

essa análise, apresente aos alunos as questões a seguir: 

• Essa pessoa tem gestos característicos dela? Quais? 

• Como é a postura corporal dela no contexto em que a encontram? 

• Como são suas expressões faciais: aparenta estar frequentemente preocupada ou 
tranquila, alegre ou triste, sociável ou quieta? 

A análise, portanto, é física e psicológica, e não moral. Assim, cada aluno deverá criar um 

personagem inspirado na pessoa que observou. Deixe claro que não será uma representação da 

pessoa observada, mas uma criação livre baseada nessa observação. Também é importante reforçar 

que essa observação deve ser feita de modo respeitoso.  

Explique aos alunos que devem preparar, para a próxima aula, uma apresentação do 

personagem criado, a qual consistirá em uma interpretação de seus gestos mais característicos e 

uma descrição breve desse personagem. Para a descrição, peça aos alunos que criem um parágrafo e 

o levem escrito, para que leiam para a turma. Eles podem levar também figurinos e adereços. Anote 

no seu diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aula 2 – Personagens do cotidiano 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas. 

Organização dos alunos: sentados em círculo; em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: figurinos e adereços, se necessário. 

Atividade 1: Apresentação dos personagens e criação de cenas (30 minutos) 

Com a turma sentada em círculo, peça que um aluno por vez, conforme eles se sintam à 

vontade, vá ao centro e desenvolva os gestos e as expressões que observou da pessoa escolhida. Em 

seguida, ele pode ler o parágrafo que escreveu sobre as características observadas sem a 

necessidade de revelar de quem se trata.  

Após as apresentações, peça aos alunos que contem como foi esse processo de observação 

do outro e a apresentação desse personagem. Anote no seu diário de bordo o andamento dessa 

aula. 

Agora, eles devem elaborar uma cena de aproximadamente três minutos entre esses 

personagens que criaram se inspirando em pessoas do cotidiano. Para produzir essa cena, eles 

podem se organizar em grupos de quatro alunos. Ressalte que eles podem levar em conta: 

• as relações sociais que os personagens poderiam estabelecer entre si, tanto relações que 
possam expressar algum conflito quanto relações de cumplicidade e solidariedade, 
expressas por posturas e movimentos corporais, gestualidades e expressões faciais; 
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• o uso da mímica (ausência da fala); 

• a caracterização física e psicológica de cada personagem, levando em conta aspectos de 
expressão corporal e gestualidades; 

• a caracterização desses personagens também por meio de figurinos e adereços; 

• a existência de começo, meio e fim, uma vez que a cena deve durar por volta de três 
minutos, de modo que o espectador compreenda cada um dos personagens em suas 
relações, ações e no contexto da narrativa. 

Oriente os alunos a caracterizar seus personagens com os figurinos e adereços trazidos, bem 

como a realizar os combinados finais para a cena que prepararam. Permita que os alunos ensaiem a 

cena para que possam fazer o que tinham combinado de forma concentrada, pois é importante que 

as expressões características de cada personagem sejam identificadas pelos espectadores. Ajude-os 

nessa tarefa, estabelecendo também uma ordem de apresentações. 

Cada grupo deverá se apresentar de acordo com a ordem estabelecida anteriormente. 

Auxilie os alunos espectadores a compreender o que significa uma postura ativa, concentrada e 

participativa como espectador. Bater palmas ao final de cada cena é uma maneira de fazer os alunos 

se sentirem confiantes em relação ao processo de atuar frente aos colegas. 

As encenações podem ser registradas por meio de fotos ou vídeos e guardadas no portfólio 

dos alunos. 

Atividade 2: Roda de conversa (15 minutos) 

Organize os alunos em roda, sentados, e inicie uma conversa sobre as experimentações que 

fizeram nesta sequência didática. Se julgar pertinente, proponha questões como estas: 

• Conseguiram identificar as principais características dos personagens? 

• Que aspectos dos figurinos e adereços ajudaram nessa identificação?  

• Que gestos, ações e olhares contribuíram para essa caracterização?  

• Quais relações se estabeleceram entre esses personagens?  

• Houve juízo de valor na interpretação dos personagens? Em que momento e por que isso 
ocorreu? Como evitá-lo? 

Anote no seu diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  
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• que os estudantes sejam capazes de jogar de forma concentrada os jogos propostos;  

• que os estudantes criem formas corporais inusitadas e divertidas sem perder o foco; 

• que os estudantes pesquisem os personagens do cotidiano, analisando a teatralidade 
inerente às relações sociais. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram 

atenção nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os estudantes 

elaboraram e realizaram uma encenação com personagens criados por eles próprios? De que 

forma?”; “Ficaram satisfeitos com as próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para 

observar os próprios trabalhos e os dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. De que forma é possível criar um personagem inspirado em uma figura do cotidiano? 

2. Produza um desenho do personagem que você criou. Nesse desenho, aspectos como figurino e 
expressões devem ser observados. 

 

Gabarito das questões 

1. Um personagem inspirado em uma figura real e acompanhada de perto pode ser criado pela 
observação e repetição de um padrão de gestos, pelas posturas corporais, expressões faciais e 
ações dentro de um contexto social. 

2. Nos desenhos feitos pelos alunos, deve-se observar se o personagem é caracterizado com 
riqueza de detalhes, revelando a atenção do aluno para com a importância de elementos como 
gestualidades, expressões, figurino e adereços. 

 


