
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: Cenografia como dramaturgia do espaço: teorias e práticas 
modernas e contemporâneas 

 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Maria Clara Guimarāes Ferrer Carrilho 

 

PERÍODO 

De  26/10    a    05/12 de 2020 

Intensivo de 6 semanas. 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h 

20 ALUNOS  NO MAXIMO 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

(Caso haja correspondência) 

ECT- IECT - PCC 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

( X ) Mista (especificar) _Aulas sincrônicas, trabalhos dirigidos____e entrevistas com 
cenógrafos on line.___ _________________________ 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 
* Estudos e discussões sobre textos, a serem desenvolvidos via, e-mail, whatsapp etc,  
 

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Segunda-feira 17h-19h 

E 

Quarta-feira 17h- 19h 
 

EMENTA: 

Definiçāo de cenografia. Precursores da cenografia moderna. Tendências simbolistas e 
naturalistas. Caractéristicas da cenografia do século XX e XXI. Ligaçāo entre cenografia e  
dramaturgia. Componentes cenográficos. Cenografia e outras artes visuais. Cenografia e novas 
tecnologias. Questōes de percepçāp do espaço. Relaçāo cena e sala. O lugar e a atividade do 
espectador. Dispositivos. Site specific. Espaços meta-teatrais. Cena-paisagem. 
 

OBJETIVOS: 

Estudar a evolução da função do cenógrafo e definir a noção de cenografia dentro das práticas 
teatrais contemporâneas.   

.  Conhecer as diferentes ferramentas do trabalho cenográfico e os princípios que norteiam a 
criação de uma cenografia. 

. Estudar as relações entre a cenografia e as artes plásticas. 

. Pesquisar e analisar a cenografia de diferentes espetáculos. 

. Estudar as diferentes tendências cenográficas da cena moderna e contemporânea.  

. Apreender a relação intrínseca entre dramaturgia e cenografia. 

. Apreender a relação entre a cenografia e os outros componentes da criação de um espetáculo 
(som, luz, figurino, vídeo etc.) 

 
. Conceber um projeto cenográfico.  



. Criar uma maquete de cenografia. (manufaturada ou digital) 
 

CONTEÚDO(s)  

Explorar a cenografia como dramaturgia do espaço é entender como a concepção do espaço cênico 
e suas modulações ao longo de uma representação contribuem com a produção de sentido de um 
espetáculo. A partir de textos teóricos, vídeos e fotografias de espetáculos, estudaremos as 
diferentes implicações do trabalho do cenógrafo e as diferentes tendências cenográficas da cena 
moderna e contemporânea.  As ferramentas analíticas e os conhecimentos teóricos adquiridos 
serão em seguida implicados em um projeto prático que consistirá  em conceber uma maquete 
cenográfica vinculada à elaboração de uma dramaturgia. 

 
 

METODOLOGIA 

- Estudo de textos teóricos sobre a cenografia. 
- Leitura de entrevistas com cenógrafos. 
- Encontros e debates on line com cenógrafos convidados.. 
- Análise de cenografia a partir de vídeos, fotografias, artigos e dossiês de espetáculos  
- Concepção de um projeto de cenografia e construção de uma maquete (artisanal ou digital) 

 
 
 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

  -     Utlizaçāo de aplicativos como zoom ou meet para as aulas sincrônicas 

- Criaçāo de um grupo whatssapp para comunicaçāo com os alunos 

- Troca de mails para solicitaçāo e envoi de trabalhos escritos. 

 
-     Drive onde estarāo disponiveis/armazenados os materiais utlizados durante o curso. 

 

 
 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 
   -      Um artigo escrito analisando a cenografia de um espetáculo. 

- Um projeto de cenografia elaborado a partir do estudo dramatúrgico de uma peça. 
-     Constância do engagemento participativo do aluno (seja nos encontros sincrônicos, seja nos 
trabalhos dirigidos asssincronamente) 

 
 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

 Participação nas diferentes formas de atividades E/OU 

          Envio do material escrito para ser avaliado. 
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