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LEITURA BRANCA E DRAMÁTICA
Leitura Branca, ou Leitura de Mesa é a primeira leitura do texto dramático, feito por todos
os envolvidos no espetáculo. Está leitura é a leitura de um texto sem emoção e sem sentimento.
Nesta leitura se faz a interpretação e compreensão do texto dramático. Identifica os
personagens, o gênero teatral, o espaço-temporal, o clima (sentimento expresso pelo personagem; o
qual cria o clima), o clímax (ponto culminante do conflito, da ação dramática), o conflito
(problemática entre os personagens), o enredo (trama, esqueleto da narrativa) e o desfecho (remate,
desenlace, conclusão).
É criado o cenário, a iluminação e a sonoplastia em meio ao espaço dramático (conversão do
espaço cênico no espaço dramático) de acordo com cada signo (elemento que representa algo em
um meio).
O ator realiza a construção do personagem em relação ao seu físico, voz, posição social,
psicoemocional, manias, tiques, figurino, acessórios do figurino, maquiagem etc..
Através dessa leitura é feita a marcação (marcar todo o deslocamento do ator no tablado) e é
acrescentado apartes (comentário feito por um personagem, supostamente não ouvido pelos demais,
dado diretamente à plateia ou na forma de uma fala a si mesmo), cacos (pequena improvisação
verbal, para dar um efeito cômico) e buchas (é uma palavra ou frase improvisada, de forma
espirituosa e inserida nas falas) se necessário.
Leitura dramática é a leitura de um texto com emoção e sentimento.
Cada ator realiza a ação interior (primeiro sente, depois expressa o sentimento pelo gesto e
pela palavra), se tornando orgânico, encarnando (dá vida ao personagem) o seu personagem através
da sua voz.
Nessa leitura o personagem ganha vida na voz do ator. É um dos primeiros passos na
construção do personagem.
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