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Expressão corporal 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Saber se expressar é uma habilidade essencial para o bom convívio e o estabelecimento de 

relações interpessoais saudáveis. Em teatro, expressividade é fundamental para as encenações. Atrizes 

e atores trabalham sua pronúncia, sua impostação de voz e também sua expressividade corporal, 

transmitindo sentimentos e ideias sem usar palavras. Em vista disso, torna-se de grande importância 

para o componente Arte criar situações de aprendizagem em que a expressão seja possibilitada em 

um espaço seguro, que inspire confiança e criatividade. 

Objetivos de aprendizagem  

O objetivo desta sequência didática é propor situações de aprendizagem com jogos teatrais 

que estimulem a expressão de sentimentos e ideias. Durante esses jogos, o espaço da criação será 

ativado por meio do imaginário e da mímica. 

Para isso, esta sequência visa a explorar, na unidade temática teatro, os seguintes objetos de 

conhecimento e respectivas habilidades: 

Elementos da linguagem – (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando ele-

mentos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narratias etc.). 

Processos de criação – (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais e 

(EF15AR22) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discutindo questões de gênero 

e corpo. 

 

Recursos e materiais necessários  

Lápis preto, lápis de cor, papel sulfite. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Caricaturas corporais 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

 

Introdução: O jeito de andar (15 minutos) 

Para introduzir o conceito de expressão corporal, o professor vai pedir aos alunos que pensem 

em uma atividade de que gostem muito, por exemplo, um jogo, desenhar, comer sua comida predileta, 

etc. Depois de alguns minutos, o professor pede um voluntário. Esse estudante terá a tarefa de de-

monstrar a atividade em que pensou sem usar a fala. Ele deve demonstrar a atividade e quanto gosta 

dela apenas com gestos. Antes de começar, ele diz qual é a atividade e então começa. Encerrada essa 

apresentação, um segundo estudante vai para o meio da roda para fazer a mesma ação que o primeiro, 

mas exagerando todos os movimentos que já foram feitos, criando uma caricatura dessa atividade. Em 

seguida, faz os movimentos da atividade que pensou inicialmente para que o aluno seguinte possa 

recriá-la como caricatura, e assim por diante. O professor deve reforçar que a caricatura é da atividade 

feita e não do colega, ou seja, quem criar a caricatura pode fazer novos movimentos para representar 

o exagero. O professor deve mencionar a palavra caricatura, mas sem explicar seu sentido, deixando 

apenas que os estudantes façam a livre associação. 

 

Atividade: Desfile de caricaturas (15 minutos) 

O professor, com a ajuda dos estudantes, organiza a sala de aula para que haja um espaço livre 

para atravessar de um lado a outro na sala. Com a sala organizada, os estudantes devem se posicionar 

em um lugar de onde seja possível ver todo o espaço separado para a travessia. O professor chama 

um estudante por vez para atravessar o espaço. Cada estudante recebe uma situação por meio do 

professor e deve desfilar nesse espaço de modo caricato, ou seja, exagerando as características do 

comando dado. As situações devem ser baseadas em tipos, como uma pessoa atrasada, uma pessoa 

preguiçosa, uma pessoa de férias, uma pessoa adulta indo para o trabalho, uma pessoa irritada, uma 

pessoa que está com dor de barriga, um bebê que está aprendendo a andar, etc. O professor deve 

reforçar que, tratando-se de tipos, não há uma maneira correta para interpretá-los ou criar suas cari-

caturas. O mais importante é pensar em como cada um lidaria com a situação e exagerá-la, tornando-

a caricata. O professor pode permitir que mais de um estudante faça o mesmo tipo e, terminada a sua 

lista, deixar que os próprios estudantes sugiram tipos para brincar.  
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Encerramento: Caricatura: o que é? (10 a 15 minutos) 

Em roda, o professor e os estudantes conversam sobre o conceito de caricatura e o que ele 

significa. O professor pode conduzir a conversa a partir de perguntas, como: “Vocês já conheciam a 

palavra ‘caricatura’?”, “Já viram uma ‘caricatura’ em algum lugar?”, “E o que entendem ao falarmos 

em caricatura corporal?”, “Deu para compreender que ela tem a ver com exagerar alguma caracterís-

tica de alguém?”, “Vocês acharam as caricaturas engraçadas?” e “Se quisessem fazer uma cena para 

todos rirem, tentariam usar a caricatura?”. O professor então entrega uma folha de papel para cada 

estudante e pede que escolham uma das situações interpretadas com caricaturas na atividade anterior 

para representar com um desenho. O professor deve conversar com os estudantes e questionar como 

eles fariam para mostrar o exagero no desenho e comentar que uma das maneiras é desenhar partes 

do corpo maiores ou menores, dependendo do efeito que quiserem. Por exemplo, se em alguma situ-

ação os braços agitados foram marcantes, eles podem desenhar os braços maiores e agitando-se bas-

tante. Depois, o professor estimula os estudantes a socializar as caricaturas e observá-las. 

 

Aula 2 – Expressando o espaço 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em duplas 

 

Introdução: Roda de conversa (5 minutos) 

O professor inicia a aula com uma roda para relembrar o que foi feito na aula anterior, estimu-

lando os estudantes a falar sobre caricaturas e expressão corporal. O professor pergunta em quais 

momentos a expressão corporal está presente no dia a dia e deixa que os alunos se expressem livre-

mente a respeito. É importante notar que, embora as situações interpretadas na aula anterior tenham 

sido feitas de forma caricata, a expressão corporal é parte da comunicação diária. É importante nos 

expressarmos com nosso corpo e que ele esteja disponível para essa expressão.  

 

Atividade 1: Música e expressão (10 minutos) 

O professor deve fazer, antecipadamente, uma seleção de várias músicas com ritmos diferen-

tes. Essa atividade tem o objetivo de aquecer e trabalhar a consciência corporal, despertando o corpo 

dos estudantes para as vivências artísticas que serão propostas. O professor deve procurar criar uma 

sequência de músicas em que os ritmos não se assemelhem na sequência, por exemplo, uma moda 

tradicional de viola seguida de uma música pop contemporânea e de um jazz. Eles devem ser incenti-

vados a dançar esses ritmos movendo as articulações do corpo de modos diferentes, em velocidades 

diferentes. O professor também pode incentivar que, a cada música, escolham uma parte do corpo 
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para dançar. Por exemplo, ao ouvir um rock, eles podem usar só a perna direita para dançar. Depois, 

a atividade pode ser repetida usando o corpo inteiro. Quanto mais “solto” o corpo ficar, melhor! 

 

Atividade 2: Que lugar é esse? (20 minutos) 

O professor retoma com os alunos o jogo da aula passada e então propõe uma discussão: “É 

possível representar e reconhecer um lugar somente por meio das ações que acontecem nele?”. O 

objetivo é que os estudantes compreendam que o lugar também influencia em nossas atitudes: não 

se age da mesma maneira na praia e em uma sala de aula. Logo, agirmos de um modo ou de outro 

pode nos fazer pensar em um ou em outro lugar. Essa é uma percepção essencial para o teatro: os 

lugares se constroem também com a interpretação dos artistas em cena.  

O professor propõe então um jogo que envolve atravessar o espaço, assim como foi o jogo do 

desfile, feito na aula 1. Desta vez, o foco será a representação do espaço em que cada estudante en-

trará. Por exemplo: a situação dada será caminhar em uma praia na qual há muito sol e a areia está 

muito quente. Quem for atravessar o espaço, deve deixar esse lugar e essa situação explícitos. Outras 

situações possíveis são: andar dentro de uma piscina na qual a água bate no queixo; caminhar na su-

perfície da Lua com roupa de astronauta; andar dentro de um ônibus em movimento; andar dentro de 

um barco em uma tempestade; caminhar no deserto com muito vento e areia; transitar em um lugar 

com muitas pessoas juntas, como no ônibus ou metrô lotado etc. Como na aula 1, nesse jogo do ima-

ginário é possível deixar os estudantes sugerirem espaços para adentrar. O professor pode propor que 

mais de um aluno execute a mesma cena e, ao mesmo tempo, criando situações de interação. É ne-

cessário reforçar a ausência de falas em todos os casos. 

 

Encerramento: Preparação para a próxima aula (5 a 10 minutos) 

O professor vai conversar com os estudantes sobre a atividade feita, abrindo espaço para que 

manifestem as dificuldades ou facilidades de expressar um lugar por meio do corpo. Encerrando a 

conversa, o professor deverá explicar aos estudantes que, para a próxima aula, eles deverão formar 

um grupo com cinco integrantes e escolher uma situação e um lugar, como na atividade que fizeram 

nesta aula. A proposta é compor uma cena, sem falas, com todos os atores ocupando o espaço, mas 

sem que os alunos que estarão na plateia saibam que espaço é esse: eles vão tentar adivinhar que 

espaço é esse a partir da maneira como os atores se expressam nesse espaço. Por exemplo: se os cinco 

estudantes de um grupo planejarem que estão em uma praia ensolarada, de areia quente, eles deve-

rão preparar uma cena em que cada um será um personagem dessa praia, lembrando que não é per-

mitido falar durante a cena. É importante que os estudantes formem os grupos já nesta aula e possam 

conversar sobre como vão fazer sua interpretação e como vão interagir em cena. 
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Aula 3 – Fazendo a festa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em roda, coletivamente 

 

Introdução: Preparando o jogo (15 minutos) 

O professor deverá explicar novamente o jogo preparado no fim da aula anterior, com o obje-

tivo de explicitar as regras e informar qual será a atividade aos alunos que, porventura, tenham faltado 

a essa aula. As regras principais para que o jogo funcione são: 

• Quem estiver em cena pode usar somente o corpo para se expressar. 

• A plateia deve prestar atenção à cena completa, que terá duração de 30 segundos a 1 minuto, no 
máximo. Ninguém deve falar enquanto a cena acontece. 

• Ao término da cena, cada grupo da plateia pode dizer o lugar que imaginam para a cena que viram. 
O grupo que encenou dá a resposta somente quando todos os grupos derem suas opiniões. 

Depois de conversar sobre as regras, é o momento de os estudantes combinarem definitiva-

mente, em grupos de cinco integrantes cada, qual é o lugar e a situação que farão em cena e que 

personagem cada um interpretará.  

 

Atividade: Apresentações (15 minutos) 

O professor pode organizar as apresentações dando um número para cada grupo e, assim, 

estabelecendo uma ordem. Um grupo por vez se levanta e, no lugar definido previamente como 

“palco” (por exemplo, o meio da roda), interpreta os papéis da cena que imaginaram. Ao término do 

tempo estabelecido ou da cena, o professor pergunta aos grupos na plateia qual foi o espaço repre-

sentado. É importante que o estudante explique o raciocínio que o levou a concluir que a cena acon-

tece nesse ou naquele espaço, com base na leitura que fez da encenação. 

Sucessivamente, todos os grupos se apresentam e todos serão atores e plateia no processo. 

 

Encerramento: Roda de conversa (10 a 15 minutos) 

Para encerrar, o professor pode conduzir uma conversa sobre expressão corporal. As pergun-

tas a seguir podem ajudar nesse momento: “O que é se expressar?”, “O que é expressar um sentimento 

ou uma ideia?”, “O que é interpretar um personagem?” e “Por que o ser humano expressa seus senti-

mentos e ideias?”. O objetivo dessa conversa é movimentar o imaginário dos estudantes sobre a im-

portância da expressão e, portanto, sobre a importância do teatro. 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição de aprendizagem verificará se os estudantes participaram dos jogos teatrais nas 

aulas 1 e 2, desenharam as caricaturas na aula 1, participaram ativamente dos ensaios e das apresen-

tações na aula 3, se assistiram atentamente às cenas na aula 3 e se participaram ativamente das rodas 

de conversa propostas, demonstrando compreensão do conceito de expressão e de caricatura corpo-

rais. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. QUAL É A FRASE QUE MELHOR DEFINE UMA CARICATURA TEATRAL? 

A) REPRESENTAR DE FORMA EXAGERADA E GERALMENTE ENGRAÇADA ALGUÉM OU ALGUMA SITUA-

ÇÃO. 

B) REPRESENTAR UMA CENA SEM QUALQUER MOVIMENTO. 

C) REPRESENTAR UMA CENA USANDO APENAS OS BRAÇOS E CARETAS. 

2.  QUANDO EXPRESSO ALGO COM MEU CORPO EM VEZ DE USAR SOMENTE PALAVRAS, ESTOU 
USANDO: 

A) O DESENHO. 

B) A EXPRESSÃO CORPORAL. 

C) A MÚSICA. 

 

Gabarito das questões 

1. a 

2. b 


