
E X P R E S S ÃO  D R A M ÁT I C A  
 

O teatro é uma das práticas artísticas que mais criatividade convoca. É por isso que 

é tão difícil defini-lo: porque aquilo que parece uma mera brincadeira de contar 

histórias é, na verdade, uma plataforma de congregação de múltiplas valências e 

actividades (literatura, música, artes plásticas, dança…) que, em conjunto, definem 

e dão força a um espectáculo. Mas o teatro não é apenas aquilo que vemos em 

palco; há muito trabalho a fazer antes de se conseguir levantar um espectáculo, seja 

a partir da leitura e estudo do texto a levar a cena, mas também na idealização do 

cenário, dos adereços e restante trabalho criativo… toda a preparação leva tempo 

de planeamento, de reflexão, até se decidir por que caminho irá o espectáculo. 

O que se pretende com estas aulas é oferecer umas primeiras bases do trabalho do 

actor, através da leitura e interpretação de textos curtos, desenvolvendo a 

memória e o raciocínio dos alunos; mas trabalharemos também a partir de vários 

exercícios de improvisação, estimulando assim a imaginação e criatividade.  

Pretende-se que os alunos tomem consciência do seu próprio corpo e voz no 

espaço (em palco), e aprendam a gerir a sua linguagem corporal, para assim 

conquistarem um à-vontade e ganharem auto-estima quando deparados com as 

diferentes situações propostas pelos exercícios. A questão da concentração terá 

também um particular relevo nas nossas aulas, procurando assim auxiliar os alunos 

a gerirem a sua energia consoante as exigências da cena teatral.  

Estas aulas querem ser, acima de tudo, um auxílio no desenvolvimento de 

competências que sirvam o “mundo real”, complementando assim a aprendizagem 

curricular dos alunos e oferecendo-lhes espaço para experimentar sem medos nem 

constrangimentos. 

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

- Exercícios de voz e de movimento; 

- Exercícios de memorização; 

- Exercícios de proporcentração; 

- Ensaiar pequenas cenas/ideias proporstas (pelos alunos ou pela professora); 
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