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Participação em mesas redondas diversas (círculos internos e externos): até 02 pontos

Participação em exercícios cênicos em sala e entrega de fichamentos: até 02

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PLANO DE ENSINO

CURSO DE TEATRO
Turno: Noite Currículo: 2013

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo:
2013

PA: Fundamentos da Interpretação Teatral:
Cena Hibrida e Representação não-Interpretativa

(BACHARELADO)

PCC: Teorias e métodos de atuação cênica: Cena híbrida e
representação não-interpretativa (LICENCIATURA)

Departamento
DELAC

Período

2018/2

Carga Horária Código
CONTAC

BACH: TE 148
LIC: TE 156

Teórica
33 (36 horas-aula)

Prática
33 (36 horas-aula)

Total 66 horas
(72 horas-aula)

Natureza
(Optativa)

Grau acadêmico / Habilitação
(Bacharelado/Licenciatura)

Pré-requisito
Não tem

Co-requisito
Não tem

EMENTA
Estudo teórico-prático dos elementos criadores do estado interior - ação, imaginação, memória; ação verbal; as
ações físicas; a construção da personagem. Estudo prático de elementos técnicos pertencentes a diferentes
técnicas de atuação. Estudo e apresentação de cenas.

OBJETIVOS
A partir da compreensão de que vivemos uma pós-modernidade pós-estruturalista o curso propõe refletir
sobre os elementos criadores do estado interior e estudar os aspectos estéticos e poéticos fundamentais da
arte de representar na contemporaneidade com enfoque no teatro de dança, no teatro físico e no hibridismo
performativo da cena contemporânea, em especial na exploração das possibilidades narrativas transmídias
através da utilização de mídias digitais na cena de modo a construir, ao final do curso, um exercício cênico
híbrido, e imersivo a ser apresentado para convidados, elaborado com base nas vivências compartilhadas
pelo grupo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
● Pressupostos conceituais (Mímesis, representação e pós-modernismo pós-estruturalista);
● Revisão sintética dos elementos criadores do estado interior (ação, imaginação, memória; ação verbal,

ações físicas e sonoras e as frases de movimento);
● Refletir sobre os princípios da atuação na cena contemporânea baseada no movimento e vivenciar a

representação não-interpretativa como uma proposição técnica de construção da personagem e da
cena;

● Estudar princípios do Teatro imersivo, Artivismo e suas possibilidades transmídias de modo a articular
aspectos estéticos e poéticos a partir de diferentes referências e dos encontros possíveis entre os
vários estilos: ópera, dança, teatro, dança-teatro, vídeo, performance, etc com novas mídia;.

● Estudar os aspectos estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de Wagner,
Rudolf Laban, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Eugenio Barba, Peter Brook, Merce Cunningham com
enfoque no corpo e no hibridismo da cena contemporânea;

● Apresentar, ao final do curso, um exercício cênico a ser apresentado para convidados, elaborado com
base na prática vivenciada.

METODOLOGIA
● Estudo de textos teóricos e realização de exercícios e práticas vivenciados em aulas-ação dialógicas;;
● Uso de novas midias e aplicativos;
● Leituras extra-classe de textos teóricos;
● Discussões e debates (Círculo interno e externo);
● Audições musicais e apresentação de vídeos e afins relativos ao conteúdo ministrado.
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Montagem cênica: até 4 pontos

Reflexão teórica sobre a montagem cênica: até 2 pontos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas. São Paulo: Edusp, 2006.

LEHMANN; Hans-Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: CosacNaify, 2007

FERRACINI, Renato. A arte de não interpretar como poesia corpórea do ator in Anais do 1º Congresso
Brasileiro de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas(1999: São Paulo), Salvador: ABRACE, p. 114-120,
2000.

LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. Tradução Ricardo Correa Barbosa. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1988
ROMANO; Lucia. O Teatro do Corpo Manifesto: Teatro Físico. São Paulo: Perspectiva, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOAS, Alexandre Gomes Vilas. ARTIVISMO: Arte + Política + Ativismo - Sistemas Híbridos em Ação

Dissertação. USP, 2008

GUINSBURG, Jacó e outros (Org). Semiologia do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2003.

PAVIS, Patrice. O teatro no entrecruzamento de fronteiras. São Paulo: Perspectiva, 2008

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro
(RJ): Contraponto, 1997.
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