
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Gestualidade e construções corporais e 
vocais. 

Habilidades: (GO-EF08AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 
maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, desconstruindo estereótipos, clichês e 
arquétipos. 

 
 

Gestualidade e construções corporais e vocais. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Disponível em: <  https://site.educacao.go.gov.br/educacao/ciranda-da-arte-apresenta-o-espetaculo-amor-e-caos-a-era-do-radio/>. Acesso em: 11 
ago. 2020. 

 

No teatro, o conceito de gestualidade vai para além de uma ação cotidiana para efeito de situação de 

comunicação.  Pode significar o conjunto de gestos. Fazem parte da composição do personagem pelo ator ou 

a ponte entre o pensamento e a ação da personagem. Para Patrick Pavis ([1996]2008) o gesto é o movimento 

corporal voluntário e/ou controlado pelo ator, produzido com o objetivo de uma significação dependente do 

texto dito, ou completamente autônomo. O Gesto Teatral como expressão é definida por sua época que 

influencia diretamente o ator em sua modalidade de interpretação. Na concepção clássica -  atualmente - faz 

do gesto um meio de expressão* e de exteriorização de um conteúdo psíquico interior e anterior (emoção, 

reação, significação) que o corpo tem por missão comunicar ao outro.  A natureza expressiva do gesto o 

torna particularmente apropriado a servir à interpretação do ator, o qual não tem outros meios senão os do 
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seu corpo para expressar seus estados anímicos. "Há cenas inteiras nas quais, para as personagens, é 

infinitamente mais natural mover-se do que falar" (DIDEROT, Sobre a Poesia Dramática, 1758).  

O gesto é então o elemento intermediário entre interioridade (consciência) e exterioridade (ser físico). Ainda 

aí, trata-se da visão clássica do gesto na vida como no teatro:  

"Se os gestos são signos exteriores e visíveis de nosso corpo, pelos quais se conhece as manifestações 

interiores de nossa alma, infere-se que podemos considerá-los sob duplo ponto de vista: 

1- Como mudanças visíveis por si mesmas 

2- Como meios que indicam as operações interiores da alma. " (ENGEL, 1788: 62-63). 

A gestualidade do ator (ao menos numa forma experimental de interpretação e de improvisação) como 

produtora de signos e não como simples comunicação de sentimentos "colocados em gestos”, gestualizados. 

GROTOWSKI se recusa a separar pensamento e atividade corporal, intenção e realização, ideia e ilustração. O 

gesto é, para ele, objeto de uma pesquisa. “O ponto de partida dessas formas gestuais é a estimulação e a 

descoberta em si mesmo de reações humanas primitivas. O resultado final disso é uma forma viva, que 

possui sua própria lógica." (GROTOWSKI, 1971: 111).  

  

             Disponível em: < http://nadiatimm.com.br/eNT/index.php/editorias/navegue/programacao/item/301-cara-de-bronze>. Acesso 

em: 11 ago. 2020. 

 

1 - Tipologia 

Lembrando que nenhuma tipologia dos gestos é satisfatória, costuma-se distingui-los em: 

- Gestos inatos, ligados a uma atitude corporal ou a um movimento;  

- Gestos estéticos, trabalhados para produzir uma obra de arte (dança, pantomima, teatro etc.); 

- Gestos convencionais que expressam uma mensagem compreendida pelo emissor e pelo receptor. 

Outra distinção consistiria em opor gesto imitativo e gesto original. O gesto imitativo é o do ator que encarna 

de maneira realista ou naturalista uma personagem, reconstituindo seu comportamento e seus "tiques" 
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gestuais (na realidade, estilização e caracterização são inevitáveis e condicionam mesmo esse efeito da 

realidade gestual). O gesto pode, ao contrário, recusar a imitação, a repetição e a racionalização discursiva.  

Toda tipologia dos gestos deve ser revista a partir do momento que se examina os gestos num palco de 

teatro. Tudo, na verdade, é significante no trabalho gestual do ator, nada é deixado ao acaso, tudo assume 

valor de signo e os gestos, qualquer que seja a categoria a que pertençam, entram na categoria estética.  

2. Código gestual 

- Tensão do gesto/relaxamento;  

- Concentração física e temporal de vários gestos (os ideogramas de MElERHOLD, 1973);  

- Percepção da finalidade e da orientação da sequência gestual;  

- Processo estético de estilização, ampliação, depuração, distanciamento do gesto;  

-Estabelecimento da ligação entre o gesto e a palavra (acompanhamento, complementaridade, substituição). 

 

ATIVIDADE: 
 

1. Tire 10 (dez) fotos de gestos estéticos distintos e depois coloque em uma ordem para que possa 

se tornar uma pequena narrativa do seu personagem.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

2. Mude todas as imagens de ordem de forma a criar uma nova narrativa.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Faça uma comparação entre as narrativas e responda: 
 
A – Quais são as semelhanças e diferenças entre as narrativas?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
B – O que os gestos significaram nas suas composições?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Material complementar: 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=dmuzSaCMGO0 >. Acesso em: 10 ago. 2020. 

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. 3. ed. Tradução de Jacob Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: 

Perspectiva, [1996]2008. 

https://www.youtube.com/watch?v=dmuzSaCMGO0

