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EMENTA 

Desenvolvimento de projeto de montagem de experimento cênico em espaços artísticos e 

educacionais, no âmbito do teatro político, baseando-se nos fundamentos do teatro épico e/ou no 

Agitprop. O experimento cênico deverá ser apresentado publicamente. Possibilitar o contato 

direto do aluno com a montagem cênica, conferindo-lhe responsabilidade sobre todas as etapas 

que envolvem uma montagem. 

OBJETIVOS 

 

• Desenvolvimento de laboratório prático do processo de montagem de um experimento 

cênico; 

• Aprofundar os procedimentos de trabalho de montagem cênica; 

• Desenvolvimento de trabalho de atuação; 

• Reflexões e debates dobre os temas e procedimentos abordados âmbito do Laboratório de 

Montagem. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A disciplina, de caráter prático, tem por objetivo aprofundar os procedimentos do trabalho de 

montagem de uma peça teatral. O aluno, dentro da disciplina, desenvolverá um trabalho de 

atuação a partir de um texto teatral de uma das peças metateatrais do dramaturgo Luigi 

Pirandello. Desta forma será oferecida a experiência prática do processo de montagem de um 

experimento cènico proporcionando ao aluno a oportunidade de examinar os procedimentos 

dentro de uma prática de montagem. Para tal será cobrado do aluno leituras e reflexões escritas 

sobre o tema, além de debates em sala de aula sobre o processo e seus resultados. Ao final do 

curso o aluno fará uma apresentação pública do resultado do trabalho proposto em sala de aula. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 



 

 

As aulas têm o caráter laboratorial, pautando-se no próprio processo da criação cênica para o 

desenvolvimento de conhecimentos específicos da proposta em questão. Para a presente proposta, 

aponta-se como campo o texto metateatral de Luigi Pirandelo – Seis Personagens a Procura de um 

Autor, procurando explorar suas potencialidades épicas e políticas. Sendo assim, o trabalho 

ocorrerá em duas etapas: a primeira etapa será dedicada à análise do texto teatral e elaboração de 

proposta de encenação. Nesta etapa os alunos se dividirão entre as diversas funções de agentes 

criativos. A segunda etapa, como resultado da primeira, consistirá na montagem e 

experimentações de cenas, que poderão ou não resultar em apresentações públicas. São previstas 

20% das aulas não presenciais e uma viagem dos alunos para assistir a um espetáculo cênico. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1) presença; 2) prática processual, os alunos serão avaliados no decorrer do desenvolvimento e 

apresentação dos trabalhos conjuntos; 3) Memorial descritivo do processo; 4) Apresentação final. 
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