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EMENTA 

Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos estéticos e poéticos 

fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências: Stanislavsky, Appia, Craig, Meyerhold, 

R. Laban, A. Artaud, E. Decroux, Piscator, B. Brecht, M. Tchekov, Grotowski, E. Barba, Peter Brook, Tadeusz 

Kantor. Propor inter-relações entre o teatro e os meios de comunicação de massa, dentre eles, o cinema, a TV 

etc. 

OBJETIVOS 

O objetivo da disciplina é, a partir da análise da representação do signo corpo no discurso fílmico, refletir de 

forma teórica e prática sobre o processo de criação do discurso cênico pelo viés do corpo do ator e da atriz. 

Quatro filmes serão exibidos durante a disciplina, e o propósito de tal exibição e recepção pelos/as estudantes e 

professor é o trabalho posterior de discussão e análise do signo corpo nas obras assistidas. Esta discussão de 

dará tanto do ponto de vista conceitual da concepção de direção do filme quanto do ponto de vista estético da 

obra. Além disso, como outro objetivo, propõe-se que o/a estudante estude acerca de pesquisas cênicas 

modernas e contemporâneas com base no trabalho com o corpo, no intuito de referenciá-las para a criação dos 

experimentos cênicos finais. Estes experimentos terão como temática norteadora algum aspecto de um dos 

filmes assistidos que, a partir da recepção dos mesmos, mais afetou o/a estudante e o/a estimulou a criar e se 

expressar. 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

Exibição de quatro obras cinematográficas e discussão em grupo sobre os aspectos conceituais e estético 

presente nas mesmas; estudo de textos críticos sobre as obras e sobre a teoria do cinema e do teatro; realização 

e discussão de experimentos cênicos pelos/as discentes com base nas obras assistidas; estudo de pesquisas 

cênicas modernas e contemporâneas com base no corpo do ator e da atriz e criação de experimentos cênicos 

finais. 

METODOLOGIA DE 

ENSINO 

Exibição de filmes; discussão sobre os mesmos a partir da fruição da obra; Leitura de textos teóricos; 

preparação de experimentos cênico com base no corpo pelos/as estudantes e discussão sobre os mesmos e 

apresentação de seminários. 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

- Frequência e pontualidade;  

- Participação nas discussões de sala de aula (aulas teóricas e práticas); 

- Preparação e apresentação de experimentos cênicos com base nos filmes;  

- Apresentação de seminário; 



 

- Apresentação de cena Final. 
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