
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: DE COR (de coraçāo): O texto e a fala no trabalho do ator 

 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: MARIA CLARA GUIMARAES FERRER CARRILHO 

 

PERÍODO 

De   14/09   a  23/10  de 2020 

Intensivo de 6 semanas 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

 

72 horas/ 

12 ALUNOS NO MAXIMO 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

(Caso haja correspondência) 

PA ou IPA ou PCC 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

(  X ) Mista (especificar) __Sincrônica (em grupo intergral e em pequenos grupos), 
trabalhos dirigidos e conversas online com atores. 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 

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

 
 

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Segunda-feira de 17h às 19h 

e 

Quarta-feira de 17h às 19h 
 

EMENTA: 

Conjunto de atividades teórico-práticas voltadas para a leitura, memorizaçāo e fala de textos no 
trabalho do ator. O escrito e o falado. Práticas memo-técnicas. Teorias e práticas da oralidade. 

Ligaçāo entre o movimento do pensamento e a produçāo da fala.  

 
 

OBJETIVOS: 
-  Incentivar a prática de ler peças de teatro. 
-  Aprender e explorar maneiras de decorar um texto. 
-  Questionar o que decorar quer dizer. 
-  Questionar os mecanismos da memória do ator. 
-  Abordar a importância da imaginaçāo na relaçāo do ator com o texto. 
-  Trabalhar o endereçamento da fala através de um suporte áudio-visual. (vídeo ou podcast) 
-  Ler e estudar textos teóricos sobre as questões da fala, da oralidade, da leitura e da tarefa de decorar um 

texto. 
-  Estimular reflexão teórico-prática acerca do trabalho do ator. 

 

CONTEÚDO(s)  

Partindo do pressuposto que um texto de teatro se caracteriza pela oralidade nele inscrita, vamos 



buscar entender o que está em jogo quando decoramos um texto. Quais faculdades cognitivas sāo 
solicitadas pela transmissāo de um texto pela fala e como um ator pode trabalhá-las em funçāo de 

suas aptidōes e dificuldades específicas?  

A reflexāo teórico-prática desenvolvida neste conjunto de atividades remotas emergenciais baseiam-se e 
inspiram-se de textos e práticas de trabalho de Valère Novarina, Kleist, Claude Régy, Joris Lacoste, Ana 
Kfouri. Angelika Liddle, todos esses, artistas da cena que questionam a produçāo e a transmissāo da fala 
assim como  a noçāo de oralidade. 

 Também nos apoiaremos teoricamente em textos de Paul Zumthor que refletem sobre a relaçāo entre a fala e 
o escrito. 

 

METODOLOGIA 
As atividades serāo divididas em diferentes modalidades: 

. Trabalhos dirigidos: leitura de peças de teatro assim como de textos que nos permitam refletir sobre as 
estratégias e desafios da memorizaçāo no trabalho do ator.  
 
. Conversas e entrevistas online com atores profissionais acerca da memorizaçāo do texto. 
 
. Aulas sincrônicas com o grupo inteiro : discussōes sobre os textos e peças; 
exercicios e jogos  inspirados pelos textos estudados.  
 
. Aulas sincrônicas em grupos reduzidos: trabalho de cenas por acompanhamento audio-visual. Serāo 
formados pequenos grupos para facilitar e agilizar a dinâmica de trabalho, visando assim uma maior 
aproximaçāo com cada discente.  Cada aluno deverá escolher uma ou duas cenas (a partir das peças 
propostas e disponibilizadas em pdf no drive) e decorá-la(s). 
 
 

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 envio de trabalhos escritos. 

- Aparelho (smartphone, webcam, câmera…) que permita ao aluno gravar uma cena sonora e /ou 
visualmente 

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

 
 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 
- curtos trabalhos escritos ao longo das sete semanas de atividades 
- trabalho de uma cena com texto decorado (gravada ou sincrônica): evoluçāo e apresentaçāo final. 
- constância do engagemento participativo do aluno (seja nos encontros sincrônicos, seja nos trabalhos 
dirigidos assincronicamente) 

 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

- participaçāo nas atividades  e/ou envio das tarefas escritas dentro dos prazos estipulados. 
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Site do coletivo  Encyclopédie de la parole: 
 
https://encyclopediedelaparole.org/fr 
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