
Movimentos de mímica para o professor 
 

Para ser bom em fazer mímica é preciso entender de que forma os movimentos nos               
transmitem ideias sem necessidade da fala.  
 

1. Use o corpo para falar. Essa é uma das coisas mais básicas e             

também uma das mais importantes. Falar ou fazer movimentos de fala           

com a boca é totalmente desnecessário durante o ato. Em vez disso,            

use expressões faciais, gestos e a postura para "falar" 

○ Por exemplo, você pode franzir as sobrancelhas e colocar as          

mãos nos quadris para demonstrar que está irritado 

2. Observe-se e treine de frente para um espelho. Use um espelho para            

avaliar quais os melhores movimentos para transmitir determinadas        

emoções, pensamentos e reações. Para começar, pratique expressões        

faciais, movimentos e poses simples e variadas; elas não precisam ser           

de mímica ainda.  

3. Use a imaginação. Para criar ilusões, é preciso ter uma imaginação           

extremamente fértil. E é muito importante que um mímico realmente          

acredite que a ilusão é real. Naturalmente, quanto mais verdadeira a           

ilusão for para o artista, mais realista ela será para o público. 

4. Utilize um ponto fixo. Essa técnica, também conhecida como "pointe          

fixe" (que é apenas a expressão francesa), é muito simples. O mímico            

escolhe uma parte do corpo e a mantém imóvel. Essa técnica é a base              

de todas as ilusões possíveis para um mímico 

● Por exemplo, crie um ponto fixo mantendo uma mão diretamente à frente.            

Mantenha a mão parada nessa posição e mexa o resto do corpo. 

5. Adicione linhas aos pontos fixos. Para isso, basta imaginar um          

segundo ponto fixo e a linha imaginária que conecta os dois. Por            

exemplo, estique a outra mão para frente, de modo que as duas mãos             
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estejam bem à sua frente. Mantenha as mãos paradas e mova somente            

o corpo; ou ainda, mantenha o corpo parado e mexa apenas as mãos. 

6. Faça uma linha dinâmica. Coloque as duas mãos em uma parede           

qualquer, aproximadamente à altura dos ombros. Empurre levemente a         

parede com as mãos. Conforme empurra, preste atenção às reações do           

próprio corpo.  

7. Aprenda a manipular espaço e matéria. Essa é apenas uma maneira           

chique de dizer "crie coisas ‘do nada’". Essa técnica utiliza de muitos            

dos elementos das outras - ponto fixo, linha e linha dinâmica. Ela pode             

ser melhor entendida com uma ilusão de exemplo: driblar uma bola de            

basquete. Deixe a palma da mão arredondada, com os dedos          

levemente curvados.  

Como fazer mímica. Wikihow. Disponível em: https://pt.wikihow.com/Fazer-M%C3%ADmica. 

Acesso em 17 de fevereiro de 2019. 

https://pt.wikihow.com/Fazer-M%C3%ADmica

