
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Possibilidades de movimento e de voz na 
criação de um personagem teatral. 

Habilidades: (GO-EF05AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação 
de um personagem teatral, analisando e desconstruindo estereótipos e clichês. 

 

Criação de um personagem teatral: Voz 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <  http://blog.tiching.com/wp-content/uploads/2019/10/El-teatro-1024x525.jpg>.  Acesso  em: 24 set.2020. 

 

A voz é a principal forma de comunicação utilizada pelos seres humanos. Utilizamos a voz 

para demonstrar carinho, saudade, amor, emoção. Utilizamos a voz de maneira artística, recitando 

poemas e cantando belas canções. Utilizamos a voz também de maneira profissional, dando aulas, 

apresentando programas de TV, rádio e espetáculos teatrais (grifo nosso). O teatro tem como 

função a reprodução de sentimentos e de situações, procurando despertar no espectador uma 

gama de sensações, crenças e reflexões. É uma arte viva, portanto! Entretanto, para que este 

fenômeno ocorra, o ator precisa tirar de sua voz o que ela tem de melhor... exige a aprendizagem 

de uma técnica que ensine a utilizar a respiração, a voz, a articulação, a pontuação, a entoação, o 

ritmo e a velocidade de fala. A expressão vocal-corporal, o temperamento, o conhecimento das 

possibilidades do corpo e da voz e a construção vocal-corporal do personagem. 

1. No trecho da peça teatral “O Rapto da Cebolinhas”, de Maria Clara Machado, escolha um 

dos personagens.  

2. Leia todas as falas deste personagem que você escolheu. 

A- Grave áudio dos personagens com celular, sensações e sentimentos diferentes.  
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B- Grave um áudio com o personagem falando e sorrindo.  

C- Grave um áudio com o personagem falando chorando.  

D- Grave um áudio com o personagem falando com medo.  

E- Grave um áudio com o personagem falando bem devagar. 

F- Grave um áudio com o personagem falando bem depressa. 

3. Escolha um dos áudios e grave todas as falas do personagem e peça que seus familiares 

façam as falas dos outros personagens. Após da gravação dos áudios ouçam como ficou.. 

 

O Rapto das Cebolinhas -  Peça Teatral -  Maria Clara Machado 
 
Personagens: Vovó Felícia, Maneco, Lúcia, Gaspar, o cão-, Florípedes, a gata-, Simeão, o burro-
Camaleão Alface, Médico  
Cenário Único - O cenário representa a horta da VOVÓ FELÍCIA.  São vistos três pezinhos de planta.  
Girassóis. À frente da horta, uma cerca bem baixinha. Um espantalho. Uma árvore. Um banco na 
frente da árvore. Uma casa de cachorro no proscênio à direita. 
Primeira Cena   
Vovó Felícia – (entra olhando o céu). Ah que bela noite! Que sono! (bate o relógio) Nossa já são 3 
horas! É hora de dormir! Todos já se recolheram, agora sou eu (boceja). Boa noite queridas 
cebolinhas! (fala para o público) Estas cebolinhas são preciosas! Quem as possuir é feliz para toda 
vida. Elas podem trazer para cada um, maravilhosos sentimentos como a CORAGEM (amarelo), a 
ALEGRIA (azul), o RESPEITO (verde) e o AMOR (vermelho). (À medida que fala mostra cada uma das 
cebolinhas de cor diferente que podem também ter o nome dos sentimentos escrito). Ah!!! (boceja) 
Fiquem aí direitinho minhas cebolinhas!!! Até amanhã (sai). 
Começa a clarear, ouvem-se o galo cantar e passarinhos. A VOVÓ FELÍCIA entra cantando 
alegremente, carregando regador.  Entra na horta, para e grita. 
VOVÓ FELÍCIA: Roubaram! Socorro! Socorro! Roubaram o pé de cebolinha da VOVÓ FELÍCIA Felício. 
Roubaram! (“Pausa”.) Quem terá sido? Quem teve coragem de roubar o pé da mais preciosa 
cebolinha que existe no Brasil? Onde está o Gaspar? (“À parte”.) Gaspar é o vigia da horta. 
(“Chamando”.) Gaspar! Gaspar!... 
“Ouve-se um latido, e em seguida aparece Gaspar, um enorme cachorrão”. 
VOVÓ FELÍCIA: Gaspar, quem roubou o meu pé de cebolinha? 
GASPAR: (“que não fala, mas late com expressão humana, dando as inflexões necessárias”) Uau... 
uau... (“Corre até os últimos pés de cebolinha e cheira-os ruidosamente”.) 
VOVÓ FELÍCIA: Foi você quem comeu a minha cebolinha? “Gaspar late que não”. 
VOVÓ FELÍCIA: Palavra de cachorro? “Gaspar late que sim”. 
VOVÓ FELÍCIA: (“à parte”) Estou na dúvida se cachorro tem ou não tem palavra. (“Para Gaspar”.) 
Então quem foi? 
GASPAR: (“meio apavorado”) Uau... uau... (“Indica a direita com o focinho”.) 
VOVÓ FELÍCIA: Foi Florípedes? 
GASPAR: Uau... uau... (“Diz que não”.) 
VOVÓ FELÍCIA: Foi Simeão? 
GASPAR: Au... au... (“Diz que não”.) 
VOVÓ FELÍCIA: Gaspar, vá correndo chamar Florípedes e Simeão. Quero todo mundo aqui. 
“Sai Gaspar”. 



 

 

VOVÓ FELÍCIA: Ah! Preciso descobrir o ladrão. Quem teria a coragem de fazer uma coisa destas? 
(“Chamando”.) Lúcia, Maneco! Onde estão os meus netos? Maneco, anda cá, seu maroto. Lúcia, 
acorda, menina. O avô foi roubado! 
“Entram Lúcia e Maneco, aflitos”. 
MANECO: Você chamou, vovó? 
LÚCIA: O que é que aconteceu, você está tão nervosa! 
VOVÓ FELÍCIA: Vocês não podem imaginar o que aconteceu? Olhem lá dentro. (“Aponta para dentro 
da cerca. Os dois meninos entram no cercado”.) 
MANECO: Oh! 
LÚCIA: Que horror! Pobre vovó! (“Para a plateia”.) Arrancaram o pé de cebolinha. (“Para a vovó.) 
Quem foi? 
MANECO: Quem foi o ladrão, hem, vovó? 
VOVÓ FELÍCIA: Não sei ainda. Temos que descobrir. Ainda ficaram 3 pés. Os últimos. (“Chorando”.) 
Ai, meu Deus! Estou tão triste que nem posso pensar direito. Dois anos criando essas cebolinhas, e 
agora... 
 

Material Complementar 

Disponível em: < https://www.nooba.com.br/a-importancia-da-voz/>.  Acesso  em: 24 set. 2020. 

Disponível em: < http://www.profala.com/arttf77.htm>.  Acesso  em: 24 set. 2020. 

Disponível em: <https://www.ideiacriativa.org/2012/06/o-rapto-das-cebolinhas-peca-teatral.html>. 
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O Rapto das cebolinhas Parte 1- 

 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=l4mxAcAarqk>. Acesso 24 set. 2020. 

O Rapto das cebolinhas Parte 2- 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FEmER1awPsQ>.Acesso 24 set.2020. 
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