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EMENTA 

Esta disciplina compreende o estudo do espaço cênico a partir de exercícios de desenho técnico arquitetônico para 

construção de maquetes que informem a cenografia e os dispositivos cênicos que terão sido previamente considerados 

em estudos dramatúrgicos. O primeiro texto a ser analisado será Orfeu de Vinícius de Moraes. A partir da avaliação 

deste primeiro estudo dramatúrgico e técnico, novo estudo técnico do espaço será realizado, porém a dramaturgia a 

ser considerada dependerá dos resultados obtidos neste primeiro exercício, o qual conferirá conhecimento a respeito 

do grau de dificuldades dos alunos e alunas e respectiva adequação metodológica. 

 

OBJETIVOS 
 

 Empreender estudo dramatúrgico com a finalidade de análise espacial e de artes visuais, as quais permitam uma 

concepção cenográfica; 

 Ensinar noções básicas de desenho arquitetônico que permitam ao aluno e à aluna desenhar e ler uma planta baixa 

e seus detalhamentos; 

 Aplicar as medidas traçadas no desenho técnico à execução da maquete, consequentemente realizar a transferência 

do desenho bidimensional para a forma tridimensional; 

 Realizar estudos de materiais, formas e cores através da confecção da maquete. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

A bibliografia tem a finalidade de promover estudos que agreguem à análise dramatúrgica, considerações sobre as 

artes visuais, as quais compreendem noções de espaço, cor e forma. Além deste estudo conceitual, a bibliografia 

também promoverá conhecimento técnico que possibilite a realização material fundamentada por noções básicas de 

medição do espaço e de sua volumetria, aliados os estudos de obras pictóricas, escultóricas e arquitetônicas das artes 

visuais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

O método empreenderá a sistemática de uma oficina artesanal, a qual, no caso de uma oficina de cenografia, demanda 

ferramentas específicas como escalímetro, esquadro, compasso. Este método visa proporcionar ao aluno conhecimento 

a respeito da fabricação não somente cenográfica, mas inclusive artesanal, a qual possa colaborar com a aptidão humana 

de construção e reaproveitamento, fundamental para a compreensão de consumo sustentável e da ética nas relações 

profissionais entre os trabalhadores da área técnica do teatro e atores, atrizes e demais realizadores da cena. 

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 

 

Será avaliada a compreensão que o aluno e a aluna obtiveram a respeito do desenho técnico, bem como a disposição 

para empreender estudos no campo das artes visuais que ampliem o próprio acervo de referências artísticas. 
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