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PLANO DE ENSINO

CURSO DE TEATRO
Turno: Noite Currículo: 2013

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo:
2013

Unidade curricular:
BAC/LIC:PA/PCC - Teorias e Métodos de Atuação

Cênica: Gags e Vivências de Palhaço

Departamento
DELAC

Período

2018 -1

Carga Horária Código
CONTAC
LIC: TE 275
BAC: TE 045

Teórica
22

Prática
50

Total
72 h

Natureza
Optativa

Grau acadêmico / Habilitação
Bacharelado/Licenciatura

Pré-requisito
Não tem

Co-requisito
Não tem

EMENTA

EMENTA: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos
aspectos estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências.
Teatro improvisacional, palhaço.

OBJETIVOS

 Vivenciar situações cênicas de improvisação que ajudem a despertar o palhaço através do
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 comicidade e sobre a arte do palhaço.

METODOLOGIA
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. 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
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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.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de
François Rebelais. Brasília: UnB / Hucitec, 1987.
BERGSON, Henri. O Riso: Ensaio sobre a significação do cômico. Rio de Janeiro: Guanabara,
1987.
BOLOGNESI, Mário Fernando. Palhaços. São Paulo : UNESP, 2003.
FERRACINI, Renato. A Arte de não interpretar como poesia corpórea do ator. Campinas :
Editora da Unicamp, Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP, 2001.
PROPP, Vladimir. Comicidade e riso. Rio de Janeiro: Ed. Ática, 1992.
ROCHA JUNIOR, Alberto Ferreira da. Teatro brasileiro de revista: de Artur Azevedo a São João
del Rei. São Paulo, 2002. Tese (Doutorado em artes cênicas) - Universidade de São Paulo, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ACHCAR, Ana (org.). Palavra de palhaço. Rio de Janeiro : Jaguatirica, 2016.
ARAPIRACA, Juliana; SIUFI, Natália. Que palhaçada é essa: jogos e apontamentos.
BURNIER, Luís Otávio. A arte de ator: da técnica à representação. Campinas: Editora da
Unicamp, 2002.
CASTRO, Alice Viveiros de. Elogio da bobagem – Palhaços no Brasil e no Mundo. Rio de
Janeiro: Família Bastos editora, 2005.
DORNELES, Juliana Leal. Clown, o avesso de si: uma análise do clownesco na pós-modernidade.
Porto Alegre, 2003. Dissertação (Mestrado em Psicologia social) - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 2003.
FO, Dario.Manual mínimo do ator. São Paulo: Ed. Senac, 1999.
ICLE, Gilberto. O Ator como Xamã. São Paulo : Perspectiva, 2006.
JARA, Jesús. El Clown, un navegante de las emociones. Barcelona : Octaedro, 2014. Disponível
em: https://www.octaedro.com/appl/botiga/client/img/10142.pdf.
LECOQ, Jacques. O corpo poético: uma pedagogia da criação teatral. São Paulo : SENAC/SESC,
2010.
MENDES, Cleise Furtado. A gargalhada de Ulisses: a catarse na comédia. São Paulo :
Perspectiva, 2008
SOUZA, Alda Fátima de. O palhaço Cadilac: a memória do circo e a reinvenção de uma tradição.
Salvador : EDUFBA, 2016.
WUO, Ana Elvira. Clown, Processo Criativo: Rito de Iniciação e Passagem. Campinas, 2005.
Tese (Doutorado em Educação Física) – UNICAMP, 2005.
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