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EMENTA 

Panorama histórico da estética da voz no teatro. Identificação e reconhecimento dos 

componentes físicos do som vocal. Estudo da anatomia e fisiologia corporal/vocal. A relação 

saúde, uso e abuso de drogas e higiene vocal versus emissão vocal. A respiração como 

organização da voz e da fala. 

OBJETIVOS 

 Desenvolver auto-percepção por meio da observação da vibração sonora dentro do corpo, 

desenvolvendo capacidades como ouvir, pausar e sentir; 

 Expressar corpo e voz de maneira coordenadas buscando um equilíbrio entre pensar, sentir e 

agir por meio do uso de movimentos e da imaginação concomitante com os exercícios de voz 

desenvolvendo consciência psicofísica, ampliando a concentração, coordenação motora e 

equilíbrio emocional; 

 Ampliar a capacidade respiratória, a flexibilidade articulatória e a ressonância por meio de 

exercícios direcionados a esses fins; 

 Desenvolver percepção melódica e rítmica a partir da investigação de elementos musicais 

como altura, intensidade, timbre, dinâmica e ritmo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Utilizar os exercícios da Escola do Desvendar da Voz* e a leitura e reflexão crítica de textos 

relacionados para investigar práticas de cuidado de si no trabalho do ator. Os exercícios da fazem 

uso da imaginação, da sensação física da vibração do som no corpo, da observação da pausa e do 

silêncio, além de integrarem movimento corporal e voz. 
 

* A Escola do Desvendar da Voz foi criada pela cantora sueca Valborg Werbeck-Svardstrom 

(1879-1972) junto com Rudolf Steiner (1861-1925), embasada nos princípios da Antroposofia.  

METODOLOGIA DE ENSINO 

o Aulas práticas e reflexivas;  

o Seminários sobre textos relacionados; 

o Exibição de vídeos;  

o Leituras extra-classe de textos teóricos;   

o Atuar/assistir, observar e apreciar; 

o Exercícios coletivos e individuais; 
o Trabalhos de composição coletivos e individuais.  



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 Participação, assiduidade e interesse; 

 Seminários em grupo; 

 Disponibilidade para atividades coletivas; 

 Entendimento e reflexão crítica sobre os conteúdos debatidos;    

 Responder ao questionário de "autoavaliação" 

 Produção de material escrito sobre reflexões a respeito da experiência vivenciada durante o 

curso. 
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