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EMENTA 

Desenvolvimento das capacidades sonoras e rítmicas do corpo. Exercício da musicalidade como meio de expressão 
artística. Consciência e domínio dos movimentos do corpo. Contribuições do estudo de musicalidade para a formação 
do professor de teatro. Estudo das propriedades sonoras e dos aspectos musicais. Práticas de musicalidade e ritmo 
com base em princípios da biomecânica teatral de Meyerhold. 

OBJETIVOS 

 Explorar as capacidades sonoras e rítmicas do corpo; 

 Desenvolver diálogos e relações com as sonoridades do corpo e do espaço;  

 Criar partituras corpóreo-sonoras como forma de material cênico; 

 Reconhecer no corpo aspectos do universo da música, como ritmo, harmonia, melodia, acento, pausa e 
contraponto;  

 Trabalhar o aspecto de tempo da cena e do corpo com base nas variações rítmicas; 

 Relacionar de forma prática e teórica os aspectos de musicalidade da cena com a técnica da biomecânica teatral 
de Meyerhold; 

 Conhecer e explorar alguns dos princípios da biomecânica teatral de Meyerhold; 

 Relacionar o estudo de musicalidade do corpo com a prática de formação docente;  

 Compor partituras corpóreo-espaciais utilizando os aspectos de sonoridade, musicalidade e da biomecânica 
teatral, abordados durante o curso. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução dos estudos de sonoridade, musicalidade e biomecânica teatral; 
 Exercício de escuta do corpo e percepção dos fenômenos sonoros; 
 Exploração do material sonoro do corpo e sua relação com as sonoridades do ambiente; 
 Investigação dos aspectos musicais: ritmo, melodia, harmonia, acento, pausa e contraponto; 
 Composições de partituras corpóreo-espaciais que estimulam as variações rítmicas das ações, percebendo as 

alternâncias do tempo como possibilidades de intenção da cena; 
 Relação dos aspectos de musicalidade com a técnica da biomecânica teatral; 
 Investigação sobre impulso, precisão e objetivo da ação cênica, baseada nos princípios da técnica da 

biomecânica teatral; 
 Orquestração de cenas compostas em grupo, levando em consideração o ritmo, a harmonia e as dinâmicas 

corpóreo-espaciais; 
 Composição de cenas-exercício com base no conteúdo aplicado durante o curso. 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 Leituras e debates sobre o conteúdo selecionado para o material bibliográfico; 
 Práticas de percepção de escuta e reconhecimento das propriedades sonoras do corpo; 
 Estudo teórico e prático dos aspectos de musicalidade e da biomecânica teatral; 
 Criação de partituras de ações com base nos estudos de sonoridade, musicalidade e da biomecânica teatral;  
 Composição de cenas-exercício em grupo. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação, assiduidade e interesse; 
 Entendimento e reflexão crítica sobre os conteúdos debatidos; 
 Prova prática individual; 
 Prova prática em grupo; 
 Produção de material escrito sobre reflexões a respeito da experiência vivenciada durante o curso. 
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