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EMENTA 

Estudo das sonoridades dos espetáculos cênicos. A comunicação dos fenômenos sonoros e seu potencial expressivo 
na cena. Dramaturgia sonora. Formatos sonoros: som, música, ruído, silêncio. Técnicas de sonorização para teatro. 
Formas de emissão sonora na cena: texto falado, sons do corpo, sonorização com objetos cenográficos, música 
gravada e ao vivo, paisagem sonora gravada e ao vivo. 

OBJETIVOS 

 Reconhecer a diversidade das emissões sonoras na cena; 
 Estudar as propriedades do som e seus meios de manipulação como material artístico;  
 Investigar diferentes propostas sonoras de espetáculos cênicos; 
 Explorar o material sonoro como forma de composição de dramaturgia;  
 Experimentar diferentes formatos de composição sonora para a cena: gravada e ao vivo; 
 Estudar conteúdos de áudio-fundamentos e áudio-equipamentos; 

 Adquirir habilidades de composição de repertório sonoro para a cena. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução dos estudos de sonoridade, suas propriedades (altura, timbre, intensidade e tempo) e formatos (som, 
música, ruído e silêncio); 

 Apresentação de aspectos históricos e estéticos da sonoridade na cena teatral; 
 Investigação de espetáculos cênicos com propostas diversificadas de material sonoro como meio de 

expressividade para a cena; 
 Introdução dos conteúdos de áudio-fundamentos e áudio-equipamentos;  
 Estudo e composição de material sonoro para a cena através de software de edição de áudio; 
 Exploração e composição de sonoridade cênica com materiais alternativos e instrumentos musicais; 
 Experimentação de composição de dramaturgia sonora; 
 Composição de repertório sonoro como meio de expressividade e comunicação na cena. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas relacionadas com o material bibliográfico; 
 Investigação de propostas sonoras de espetáculos cênicos por meio de seminários em grupo; 
 Apresentação de áudio-equipamentos e suas funções; 
 Composição individual de material sonoro para a cena através de software de edição de áudio;  
 Composição de dramaturgia sonora em grupo utilizando mídias eletrônicas e materiais alternativos; 
 Composição de cenas-exercício a fim de explorar a diversidade do material sonoro e suas potencialidades 

comunicativas e expressivas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 Participação, assiduidade e interesse; 
 Entendimento e domínio criativo do conteúdo abordado; 
 Composição de material individual; 
 Composição de material em grupo. 

OBSERVAÇÕES 

Primeira etapa (teórica): sala de aula com projetor audiovisual e tela de projeção. Segunda etapa (prática): sala 
adequada para experimentações práticas e acesso aos áudio-equipamentos de propriedade do curso de Teatro. 
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