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EMENTA

Improvisação e jogos de palhaçaria para a execução e criação de gags cômicas. Vivências de palhaço dentro e fora
do espaço da sala de aula. Relação com o espaço, com o público, com os objetos cênicos, com outro palhaço. O
ridículo e a comicidade.

OBJETIVOS

• � Vivenciar situações cênicas de improvisação que estimulem a prática da palhaçaria e ajudem a a lidar com seu
próprio ridículo;

• � Desenvolver a prontidão, agilidade e o ritmo cênicos, necessários para o jogo do palhaço;
• � Introduzir o pensamento teórico e a análise crítica sobre a arte do palhaço e o cômico;
• � Estimular a criação/experimentação e treinamento de gags;
• Estimular o jogo com os parceiros e o público.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• � Jogos teatrais e tradicionais de aquecimento, atenção, coordenação motora e ritmo;
• � Jogos de palhaçaria;
• � Discussão e análise de cenas diversas (filmes, apresentações teatrais ou circenses) contendo exemplos de gags,

visando perceber os procedimentos cômicos utilizados e as relações estabelecidas;
• � Improvisações fora do espaço de aula, em locais públicos.
• � Pesquisa e treinamento de gags
• � Debates sobre procedimentos de comicidade e sobre a arte do palhaço.

METODOLOGIA DE ENSINO

O curso é majoritariamente prático, vivencial, mas com consultas à bibliografia especializada e filmes visando a
experimentação de gags, tradicionais ou não, já utilizadas por outros artistas e a criação de novas. Além disso, a
leitura de textos e capítulos de livros será importante para discussão sobre a arte do palhaço e às ideias ligadas à
comicidade em geral.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Disponibilidade, participação, frequência, aproveitamento dos conteúdos teórico-práticos e o cumprimento das tarefas
propostas. A avaliação será feita com base no processo individual de cada aluno, em duas etapas, além de uma
autoavaliação escrita ao final do curso. Haverá ainda uma atividade avaliativa na segunda metade do curso, que
poderá ser um seminário, um debate ou um trabalho escrito, além de apresentações cênicas em duplas, grupos ou
individuais.
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