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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO DE TEATRO 

Turno: Noite Currículo: 2013 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo: 

2013 

Unidade curricular: 

BAC: PA: Musicalidade e ritmo cênico: Práticas 
para o teatro musical. 

LIC: PCC: PA: Musicalidade e ritmo cênico: 
Práticas para o teatro musical. 

Departamento 

DELAC 

Período 

 

2013/2 

 

Carga Horária Código CONTAC 

 

BAC: TE151 

LIC: TE159 

 

Teórica 

36 

Prática 

36 

Total 

72h 

Natureza 

(Optativa) 

Grau acadêmico / Habilitação 

(Bacharelado/Licenciatura) 

Pré-requisito 

Não tem 

Co-requisito 

Não tem 

EMENTA 
O tempo-ritmo e a musicalidade na atuação e na criação cênica. Precisão e ritmo. 
Estudo prático e teórico dos principais elementos da linguagem musical. Modelos de 
estrutura musical. A musicalidade afro, afrodescendente e indígena e seus usos na 
cena. Desenvolvimento da percepção rítmica. Uso do metrônomo. Musicalidade e 
personagem. Texto e musicalidade. Partituras de ação física e musicalidade. 

OBJETIVOS 
- Desenvolver a percepção acerca dos elementos sonoros e sua utilização cênica. 
- Efetuar práticas que desenvolvam e propiciem a autonomia dos alunos na sua relação com 
os elementos sonoros e musicais em geral. 
- Especificamente, trabalhar conceitos musicais de interesse para a utilização cênica: 
tempo/ritmo/andamento; afinação/tonalidades/tessituras, etc. 
- Estudar as linguagens do teatro musical e suas adaptações aos contextos culturais 
brasileiros. 
-Possibilitar práticas vocais/musicais no intuito de construir repertórios e conhecimentos que 
permitam diálogo, entendimento e abertura de concepções para trabalhos futuros com 
profissionais da área da música em contextos teatrais.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 _ Estudo dos princípios teóricos e práticos básicos do som e da voz. 
_ Conceitos básicos da prática musical: tom, afinação, tessitura. 
_ Estudo e pesquisa de espetáculos e obras do teatro musical brasileiro relevantes na 
história. 
_ Exercícios práticos de elementos e parâmetros do som musical (tempo, tonalidades, etc.). 
_ Análise da aplicação destes exercícios e elementos em contextos específicos de exemplos 
de obras do teatro musical. 
_ Análise da relação entre as linguagens sonoras e a coreografia, movimentação cênica, 
etc. 

 

METODOLOGIA  
1. Aulas práticas e expositivas; 
2. Debates entre os alunos; 
3. Leitura de textos (extraclasse); 
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4. Trabalhos em grupo em sala de aula; 
5. Trabalhos de criação individual e coletiva; 
6. Exibição de vídeos; 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
_ Apresentação de trabalhos de pesquisa em grupo: fidelidade ao tema sugerido, 
aprofundamento e envolvimento. 
_ Apresentações práticas das resultantes das pesquisas: respeito aos prazos, nível de 
elaboração vocal/corporal exigido pela cena, relação com os outros elementos cênicos 
(figurino, cenário, espaço cênico, etc). 
_Capacidade de desenvolver e apresentar trabalhos teórico/práticos individualmente e 
coletivamente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CINTRA, Fábio C. M. A musicalidade como arcabouço da cena: caminhos para uma 
educação musical no teatro. São Paulo : ECA/USP, 2006 (Tese de Doutorado). 
TRAGTENBERG, Lívio. Música de cena. S. Paulo: Perspectiva/Fapesp, 1999. 
WILLEMS, Edgar. As bases psicológicas da educação musical. Bienne: Pro- 
Musica, 1970. 
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
KIEFER, Bruno. Elementos da linguagem musical. Porto Alegre : Movimento, 
1987.LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. Org. Lisa Ulmann. São Paulo: 
Summus, 1971. 
GRAMANI, José Eduardo. Rítmica viva. Campinas, SP: UNICAMP (1996). 
LACERDA, Osvaldo. Teoria elementar da música. São Paulo: Ricord Brasileira, (1961). 
ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Editora Unesp, 1991. 
SCHAFER, Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história 
passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a 
paisagem sonora. S. Paulo: UNESP, 1997. 
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