
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: PRÁTICAS DE ATUAÇÃO – ESCUTAS DE SI/ESCUTAS DA CASA 
 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Profa. Juliana Monteiro 
 

VAGAS: até 16 

PERÍODO 

De 03/02  a  14/04/ 2021 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

66h 

 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

IPA; PA; PCC 

 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

( x  ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito (email e Google Docs) 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

( x  ) Mista (especificar): atividades síncronas ( Google Meet ) e assícronas  

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Quartas-feiras, das 17h às 19h  
Fevereiro: 03, 17 

Março: 03, 17 
Abril: 07 e 14 

INÍCIO: 03/02/21 

IMPORTANTE: para os encontros síncronos, a/o discente deve dispor de um espaço em que possa 
se deitar no chão. 

 

EMENTA 

Estudo de aspectos estéticos e poéticos da atuação, sobretudo a relação do performer com certas 
espacialidades, como: o corpo-casa, a casa-palco.  
 

OBJETIVOS 

 A partir de práticas de escutas de si (do próprio corpo) (VIANNA, 2005; MILLER, 2005) e 
de procedimentos dos Viewpojnts (Bogart, 2005), explorar a relação ator-espaço, 
objetivando de um simples “estar no” a um “estar com” e “investir-se do espaço que habita”, 
também em seus aspectos simbólicos; 

 Explorar sequências próprias de movimento, a partir de elementos de composição (tempo, 
espaço, movimento e silêncio) e criar pequenas peças coreográficas (partituras) a serem 
registradas e compartilhadas em vídeo;  

 Vivenciar aspectos da improvisação. 
 

CONTEÚDO(s)  

 Práticas de respiração e auto-observação; 

 Viewpoints; 

 Pausa e silêncio; 

 Direcionamento ósseo e liberação de movimento. 
 



 

 

METODOLOGIA 
 

O conteúdo será distribuído em 11 semanas com atividades assíncronas (via email e Google 
Docs) e síncronas (via Google Meet), com duas horas (2h) cada. 
 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS 

As atividades assíncronas estão corelacionadas às atividades síncronas, que ocorrerão pelo 
Google Meet. Demais mídias e recursos tecnológicos necessários: conexão com a Internet e 
celular ou computador ou tablet ou todos, com câmera.  

 
 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

 Envio de trabalhos registrados na forma de pequenos vídeos: atividades assíncronas (50 
pontos); 

 Preenchimento de formulários/questionários do Google Docs (20 pontos); 

 Avaliação escrita individual final, também enviada pelo Google Docs (30 pontos). 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

O registro da frequência se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela 
presença durante as atividades síncronas, sendo que a/o discente que não concluir 75% das 
atividades propostas será reprovado por infrequência. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

     BOGART, Anne. LANDAU, Tina. O livro dos viewpoints: o guia prático para Viewpoints e        
    composição. SP: Perspectiva, 2019. Tradução de Sandra Meyer. 

MILLER, Jussara Correa. A escuta do corpo: abordagem da sistematização da tecnica Klauss 
Vianna. 2005. 141 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 
artes, Campinas, SP. 
VIANNA, Klauss. A Dança. SP: Summus, 2005. 
 

OBSERVAÇÕES 

     - A/O discente, ao se inscrever, deverá disponibilizar seus contatos de email e whatsapp;  
- Na semana de início das atividades, a/os inscrita/os receberão por email as primeiras informações 
e instruções sobre esta atividade; 
- As tarefas, desenvolvidas de modo assíncrono, deverão ser entregues nas seguintes datas:  
Fevereiro: 10 e 24 e Março: 10, 24 e 31 
 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Profª Drª Juliana Monteiro 

Docente Responsável 
 

Aprovado pelo Colegiado em 27 / 10 / 2020. 

 

 
Profª Drª Claudia Braga  

Coordenadora do Curso 
 


