
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 
PLANO DE ATIVIDADE – 2º Período Emergencial 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE:  
Voz em Cena: Contribuições de Chico Buarque para a Cena Teatral 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: 
Juliana Mota 

PERÍODO 
De  10/03 a 14/04 de 2021 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 
72h/a – 66h 

 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 
(Caso haja correspondência) 

PA: Voz em cena 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 
(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 
(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 
( x ) Mista (especificar) encontros sincrônicos, trocas por escrito e envio de 

videos de cena 
(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 
Encontros semanais das 19:00 às 20:30 – início em 10/03 

 

EMENTA: 
Conscientização das possibilidades e treinamento da voz: projeção, ressonância, modulação, 
elasticidade, agilidade, ritmo. Adequação da voz ao espaço cênico. Aulas práticas e teóricas 
proporcionando a reflexão dos conteúdos expostos, estabelecendo o engajamento do estudante 
de teatro com a pesquisa de movimento vocal para o desenvolvimento do seu trabalho. Exercícios 
cênicos que aprofundem a pesquisa sobre a voz. 

 
 

OBJETIVOS: 
Objetivo Geral: 
_ Proporcionar ao aluno de teatro o espaço para discutir a palavra falada e a palavra cantada a partir 
de obras de Chico Buarque para a cena teatral 
 

Objetivos específicos: 
Abordar progressivamente as relações entre: 
_ Texto, Subtexto e Intenção 
_ Transição do texto falado para o texto cantado  
_ Aquecimento e treinamento vocal/corporal. 

CONTEÚDO(s)  
_ Os caminhos do texto: imagens, sentidos e projeções mentais 
_ Personagem – texto – canto  
_ Análise e construção de cenas focadas no diálogo entre voz falada e cantada 

 



 

 
METODOLOGIA 

- Aulas práticas em grupo via plataforma digital: orientações para aquecimento, treinamento corporal 
e vocal; 
- Apresentação de trabalhos teóricos sobre os espetáculos abordados; 
- Criação e apresentação de cenas que serão gravadas previamente pelos alunos e enviadas no dia 
das avaliações 

 
 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 
- Plataforma digital para aula sincrônica 
- Vídeos de referência e videos gravados pelos alunos 
 

 

 
FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

- Seminários 
- Trabalho escrito 
- Construção de cena 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
- Presença nas aulas sincrônicas ou relatório do conteúdo da mesma 
- Envio de registro das atividades sugeridas 
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