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CURSO: TEATRO 

Turno: NOTURNO 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

 

Unidade curricular 

IPA: Presença e espaço 

Departamento 

DELAC 

Período 

2016/1 

Carga Horária 

Código  Teórica 

 

Prática 

 

Total 

 

Natureza 

(Optativa) 

Grau acadêmico/Habilitação 

 

Pré-requisito 

Não tem 

Co-requisito 

Não tem 

 

EMENTA 

O curso abordará a complexa relação entre a presença do ator e o espaço. O ponto de partida 

será a pedagogia desenvolvida por Jacques Lecoq, e mais especificamente a prática da 

máscara neutra e também do clown. 

Alternando exercícios corais e solos, a criação de cenas com ou sem texto, práticas em 

espaços teatrais e alternativos, a aula terá por objetivo a sensibilização e a conscientização da 

ligação intrínseca entre os corpos e os outros componentes do espaço cênico (luzes, sons, 

cores, matérias, fluxos, etc.).  

 

OBJETIVOS 

- Consciência do espaço e de suas dinâmicas. 
- Compor um coro no espaço. 
- Descobrir e explorar as técnicas de atuçao ligadas à pedagogia de Jacques 

Lecoq. 
- Desenvolver ferramentas de leitura e escrita cênica próprias à criaçao teatral. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

.Exercícios de escuta do espaço e de coralidade. 

. Mascara neutra 

. Clown 

. improvisações envolvendo construção de personagens e cenas 

. 

 

METODOLOGIA  

 
AULA PRATICA DIVIDIDA EM 3 PARTES 
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. Experiências corais 
. Construção de personagens a partir de jogos com mascaras, neutra e clown. 
. Auto-cursos 
. Criaçao de uma apresentação de final de curso baseada nos exercícios realizados 
ao longo do semestre. 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
LECOQ, Jacques, O Corpo poético: uma pedagogia da criaçao teatral, SENAC, 2011. 
 

 

 

 
 
 
 

  Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 
 

______________________________ 
Professor responsável 

__________________________________ 
Coordenador 

 

 
 


