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EMENTA 

Estudo teórico-prático dos elementos criadores do estado interior-ação, ritmo interno e externo, vontade e              
contra-vontade, imaginação, memória; estudo da palavra-ritmo, visualização, 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 abordagem de cenas (nos módulos solos, duos e trios e grupais - até seis atores) pré-ensaiadas 
pelos discentes, estudar em oficinas-dialógicas, os conceitos de “ação física, sonora e frase de movimento", 
desenvolver e praticar exercícios de criação cênica baseadas na memória sensório-motora e em 
treinamentos personalizados, de forma a desenvolver a performance cênica dos participantes do curso a 
partir da criação de exercícios e de reflexões em grupo de textos da bibliografia, que levem à criação de 
cenas a serem exibidas publicamente acompanhadas de um artigo/relato no qual haja articulação dos 
conteúdos estudados e praticados 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● Corporeidade e cena 
● Revisão sintética dos elementos criadores da performance do ator-dançarino 
● Estudo e apresentação de cenas. 
● Estudo de diferentes atores, perfomers, diretores e encenadores 
● O Treinamento e a encenação na contemporaneidade. 

... 

METODOLOGIA DE ENSINO 

● Estudo de textos teóricos a partir de debates em aulas; 
● Realização de exercícios práticos de cenas que os alunos trazem para serem trabalhadas e 

comentadas 
● Leituras extra-classe de textos teóricos; 
● Discussões e debates; 
● apresentação de vídeos e afins relativos ao conteúdo  ministrado; 
● Criação e apresentação publica de cena; 
● Elaboração de relato/livro de artista 

... 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 

1. Apresentação ao longo do período de 03 propostas/exercícios cênicos para discussão e análise:  1 
(um) ponto cada. Total: 3,0 (tres) pontos 

2. Apresentação aberta ao público de uma destas cenas, trabalhadas ao longo do período: 3,5 (tres e 
meio) pontos 

3. Participação proativa: 1(um) ponto  
4. Entrega do relato sobre a prática/livro de artista: 2,5 (dois e meio) pontos 
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