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EMENTA 
 Estudo teórico-prático dos elementos criadores do estado interior - ação, visualização, ritmo interno e 
externo, vontade e contra-vontade, imaginação, memória; estudo da palavra/ritmo, ação verbal; as ações 
físicas; a construção do personagem e a criação de uma cena. 

OBJETIVOS 

1. Levar o/a estudante a adquirir subsídios teórico-práticos relacionados aos elementos centrais de 
uma das mais importantes metodologias de pesquisa acerca da representação teatral surgida no início do 
século XX: O Sistema de Constantin Stanislavski.  
2. Levar o/a aluno/a a compreender que o conhecimento técnico e vivencial do paradigma do 
realismo psicológico é uma ferramenta importante no caminho da pesquisa e criação em teatro, mas que 
não é o único e/ou a mais importante via de acesso hoje aos elementos que compõem a criação do/a 
personagem.  
3. Oferecer o conhecimento (teórico-prático) de alguns dos princípios conceituais norteadores da 
proposta stanislavskiana para a representação teatral. 
 Instrumentalizar o/a aluno/a para a reflexão sobre a utilização destes preceitos em diferentes contextos 
da criação do ator na contemporaneidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conhecimento dos elementos centrais do “método” de representação teatral desenvolvido por Constantin 
Stanislavski: ação, visualização, ritmo interno e externo, vontade e contra-vontade, imaginação, 
memória; estudo da palavra/ritmo, ação verbal; as ações físicas. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Aulas teóricas e práticas;  
- Atividades coletivas; 
- Exibição de vídeos;  
- Debates de textos previamente indicados; 
- Leitura e análise de peça teatral 
- Ensaios referentes à construção de uma cena teatral. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Frequência;  
- Participação em sala de aula (aulas teóricas e práticas);  
- Avaliações (individual e em grupo) 



 

- Apresentação de cena Final 
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