
 

 

COORDENADORIA DOS 

CURSOS DE TEATRO 

PLANO DE ENSINO 

 

 

Disciplina:  IECT: Direção Teatral: Cena Dialética 

 

Período: 

--- 

Currículo: 

2019 

Docente: Professora Adjunta Carina Maria Guimarães Moreira  Unidade Acadêmica: 

DEACE 

Pré-requisito:  não há Correquisito:  não há 

C. H. Total:  

D. 72ha / 66h 

C.H. Prática: 

33ha/36h 

C. H. Teórica: 

33ha/36h 

Grau: 

Bacharelado e 

Licenciatura 

Ano: 2020 

Semestre: 1º 

Código 

CONTAC: 

Bach.: 

Lic.: 

EMENTA 

Os principais diretores da História do Teatro e suas concepções. Noções de direção. Plano de 

direção. Estruturação do espetáculo. Análise do texto. Mise-en-scène. Direção teatral e Meio 

Ambiente. A definição dos elementos visuais: luz, figurino, cenário. Os elementos sonoros. 

Cronograma, produção, temporada. 

OBJETIVOS 

 

• Estudar a direção teatral 

• Potencializar o texto dramatúrgico 

• Estudar a teatralidade 

• Proporcionar entendimentos sobre o diretor/ator, diretor/ orientador e diretor/pedagogo.  

• Criar processos de formação, treinamento e ensaio.  

• Compor o espaço cênico: imagens, arquiteturas, volumes e tridimensionalidades.  

• Criar Movimento e marcação.  

• Conceber os elementos visuais do espetáculo: cenografia, iluminação, figurinos e 

maquilagem.  

• Criar uma concepção sonora.  

• Desenvolver Planta baixa, marcação e composição cênica. 

• Planejar os ensaios e a temporada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

A disciplina de caráter teórico e prático trará reflexões a cerca do trabalho do director na 

construção de uma cena dialética. Para tal, será empreendido estudo e prática laboratorial dos 

elementos constitutivos da cena dialética no movimento de Agitprop na Russia e Alemanha, 

em Piscator e Brecht e suas influências no Brasil.  

 



 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas têm o caráter teórico-prático, sendo dividido em três módulos que acontecerão 

simultaneamente: primeiro módulo será composto por aulas teóricas expositivas, debates e 

seminários; o segundo dedicado à análise dos elementos constitutivos da cena em peças e 

espetáculos cênicos e o terceiro na experimentação laboratorial de cenas, que poderão 

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) seminário a ser especificado; 3) trabalho teórico a ser especificado; 4)prática 

processual, os alunos serão avaliados no decorrer do desenvolvimento e apresentação dos 

trabalhos conjuntos; 4) Apresentação final de cena com defesa do projeto de encenação. 
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