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EMENTA 
 

Estudo teórico-prático dos elementos criadores do estado interior – ação, imaginação, memória; 
ação verbal; as ações físicas; a construção da personagem. Estudo prático de elementos técnicos 
pertencentes a diferentes técnicas de atuação. Estudo e apresentação de cenas. 
 

OBJETIVOS 
 
 

A partir da compreensão de que vivemos uma pós-modernidade pós-estruturalista o curso propõe 
refletir sobre os elementos criadores do estado interior e estudar os aspectos estéticos e poéticos 
fundamentais da arte de representar na contemporaneidade com enfoque na performance, no teatro 
de dança, no teatro físico e no hibridismo performativo da cena contemporânea, em especial na 
exploração das possibilidades narrativas transmídias através da utilização de mídias digitais na 
cena de modo a construir, ao final do curso, um exercício cênico híbrido, e imersivo a ser 
apresentado para convidados, elaborado com base nas vivências compartilhadas pelo grupo. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

● Pressupostos conceituais (Mímesis, representação e pós-modernismo pós-estruturalista); 
● Revisão sintética dos elementos criadores do estado interior (ação, imaginação, memória; ação 

verbal, ações físicas e sonoras e as frases de movimento); 
● Refletir sobre os princípios da atuação na cena contemporânea baseada no movimento e 

vivenciar a representação não-interpretativa como uma proposição técnica de construção da 
personagem e da cena; 

● Estudar princípios do Teatro imersivo, Artivismo e suas possibilidades transmídias de modo a 
articular aspectos estéticos e poéticos a partir de diferentes referências e dos encontros 
possíveis entre os vários estilos: ópera, dança, teatro, dança-teatro, vídeo, performance, etc com 
novas mídia;. 

● Estudar os aspectos estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir artistas 
cujo enfoque seja o corpo e o hibridismo da cena contemporânea desde uma perspectiva, 
ativista, imersiva e participativa; 

● Abordar os princípios da utilização de tecnologias transmídias na elaboração da cena/evento 
espetacular; 

● Apresentar, ao final do curso, um exercício cênico a ser apresentado para convidados, elaborado 
com base na prática vivenciada 

 

 



 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

● Estudo de textos teóricos e realização de exercícios e práticas vivenciados em aulas-ação 
dialógicas; 

● Uso de novas mídias, plataformas e aplicativos; 
● Leituras extra-classe de textos teóricos; 
● Discussões e debates conduzidos com base na metodologia dialógica de processo criativo 

coletivo e colaborativo “Círculos Internos/Externos de ação e reflexão” 
● Apresentação de vídeos e afins relativos ao conteúdo ministrado. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 Participação dialógica em mesas redondas diversas (círculos internos e externos): até 02 
pontos 

Participação em exercícios cênicos em sala e entrega de fichamentos: até 03 

Montagem cênica: até 5 pontos 
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