
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Período Emergencial 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: Direção Teatral - Paradigmas Conceituais, Técnicos e Estéticos 

 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Carlos Frederico Bustamante Pontes 

 

PERÍODO 

De  28/01/2021    a  

15/04/2021 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

 

72 horas/aula - 66 horas. 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

 

IECT; ECT; IPA; PA; PCC 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
( x  ) Sincrônica 

( x ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

(   ) Mista (especificar)  

( x ) Outra (especificar):  elaboração de vídeos curtos pré-gravados pelos/as 
discentes.  

 
 

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

Número máximo de estudantes 

15 

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Quintas-feiras de 19h às 21h. 
 

EMENTA: 

Estudo teórico-prático de alguns diretores da História do Teatro e suas concepções. Noções de direção. 
Plano de direção. Estruturação do espetáculo. Mise-en-scène. A definição dos elementos visuais: luz, 
figurino, cenário. Os elementos sonoros. 
 

OBJETIVOS: 
1. Identificar e distinguir os quatro paradigmas estéticos norteadoras, por meio de suas características 
e representantes principais, das quatro principais modalidades de direção teatral concebidas ao longo do 
século XX.  
2. Compreender, teórica e praticamente, as noções fundamentais de concepção e unidade cênicas 
enquanto princípios de criação e tarefas centrais do trabalho do/a diretor/a na perspectiva de realização 
do teatro dramático.  
3. Conhecer a função, na cena, dos diferentes elementos (signos) teatrais e a relação destes signos 
enquanto elos indissociáveis e propiciadores do fenômeno da encenação teatral. 
4. Identificar as especificidades e diferenças do palco “italiano”, do palco em arena e do espaço não 
formal (contemporâneo) de encenação, a fim de possibilitar ao/à estudante a concepção de experimentos 
conscientes do uso de cada um destes espaços de acordo com as necessidades da encenação e do 
encenador.  
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5. Refletir sobre o trabalho do ator hoje enquanto elemento primordial da encenação e a relação deste 
trabalho com o do diretor.  
6. Compreender a noção de ator criador e a atual participação do intérprete na criação do espetáculo 
contemporâneo. 

CONTEÚDO(s)  

Estudo dos conceitos fundantes acerca das noções de encenação e encenador teatrais, concepção e unidade 
cênica e funções dos signos cênicos a fim da composição de uma encenação teatral curta com base nas peças 
teatrais A mais forte, de August Strindberg, ou Woyzeck, de Georg Büchner, ou O mendigo ou o cão morto, de 
Bertolt Brecht. 

 

METODOLOGIA 
 

1. Exposição teórica e dialogada dos conteúdos da ARE;  
2. Leitura, escrita e discussão sobre os textos teóricos e dramatúrgicos oferecidos ao longo da 

atividade remota; 
3. Orientação de processos de criação e atuação teatrais;  
4. Visão/audição de materiais diversos disponíveis na Web como subsídios didáticos à temática 

central da atividade; 
5. Produção de vídeos curtos pré-gravados pelos/as estudantes com os processos de criação e 

direção da cena final. 
 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

 Google Meet (para os momentos síncronos de exposição dos conteúdos da atividade, 
discussão sobre os materiais teóricos oferecidos para leitura, comentários sobre o 
projeto de cena e análise dos processos de criação); 

 Google Drive para envio dos vídeos pelos/as estudantes; 

 E-mail; 

 Portal Didático para troca de mensagens, postagem de materiais didáticos e envio 
pelos/as estudantes do projeto de cena. 

 
 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

1. Pontualidade na entrega das tarefas solicitadas nas datas informadas no cronograma da 
ARE– até 15 pontos 

2. Entrega de Projeto de encenação de acordo com os itens nele solicitados – 25 pontos 
3. Realização de dois vídeos pré-gravados com o processo dos experimentos cênicos 

solicitados – até 25 pontos, cada, total até 50 pontos. 
4. Autoavaliação – 10 pontos (a ser enviado pelo portal didático no último dia da atividade). 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
“O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não 
pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das 
atividades propostas será reprovado por infrequência”
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