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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO DE TEATRO 

Turno: Noite Currículo: 2013 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo: 

2013 

Unidade curricular: 

BAC: PA: Voz em cena: A respiração, a voz 
e o texto. 

LIC: PCC: Voz em cena: A respiração, a voz 
e o texto. 

Departamento 

DELAC 

Período 

 

2013/2 

 

Carga Horária Código CONTAC 

 

BAC: TE152 

LIC: TE160 

 

Teórica 

30 

Prática 

42 

Total 

72h  

Natureza 

(Optativa) 

Grau acadêmico / Habilitação 

(Bacharelado) 

Pré-requisito 

Não tem 

Co-requisito 

Não tem 

EMENTA 
Conscientização das possibilidades e treinamento da voz: projeção, ressonância, 
modulação, elasticidade, agilidade, ritmo e utilização de tais conceitos nos processos 
ensino-aprendizagem. Adequação da voz ao espaço cênico. Exercícios psico-vocais. Voz e 
o uso e abuso de drogas. Aulas práticas e teóricas proporcionando a reflexão dos conteúdos 
expostos, estabelecendo o engajamento do estudante de teatro com a pesquisa de 
movimento vocal para o desenvolvimento do seu trabalho. Exercícios cênicos que 
aprofundem a pesquisa sobre a voz. 
 

OBJETIVOS 
Objetivo Geral 
_ Trabalhar práticas e reflexões teóricas sobre a utilização da voz nos diferentes contextos 
cênicos, com ênfase nos aspectos técnicos e fisiológicos para o canto e a fala cênica. 
 
Objetivos específicos 
_ A prática constante de exercícios técnico-vocais como suportes da qualidade vocal, com 
ênfase na sua aplicação prática nos diferentes contextos cênicos e no desenvolvimento da 
autonomia dos educandos.  
_ Conscientização das relações entre aspectos técnicos (timbre, alturas, etc.) e aspectos 
expressivos da interpretação teatral e musical.  
_ Conscientização das práticas adequadas ao bom exercício da atividade vocal e à 
manutenção da saúde vocal. 
_ Entendimento de parâmetros básicos do som, musical ou não, e sua utilização na 
construção da expressividade da fala cênica e do canto. 
- Discussão sobre aspectos expressivos da canção popular brasileira e sua importância para 
a interpretação.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 _ Estudo dos princípios teóricos e práticos básicos para a utilização da voz. 
_ Conceitos básicos da prática vocal musical: tom, afinação, tessitura. 
_ .Revisão dos conceitos da prática vocal geral: emissão, articulação, ressonância. 
_ Análise e construção de cenas/práticas cênicas focadas na construção vocal. 
_ Análise das sonoridades envolvidas na construção cultural e elaboração cênica das 
regionalidades vocais (sotaques). 
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_ Análise e entendimento dos parâmetros sonoros da voz cantada e falada e sua utilização 
prática na construção vocal cênica. 

 

METODOLOGIA  
1. Aulas práticas e expositivas; 
2. Debates entre os alunos; 
3. Leitura de textos (extraclasse); 
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 
PACHECO, Cláudia e BAÊ, Tutti. Canto: equilíbrio entre corpo e som. Princípios de fisiologia 
vocal. São Paulo: Irmãos Vitale, 2006. 
QUINTEIRO, Eudosia Acuña. Estética da voz: uma voz para o ator. São Paulo: Plexus 
Editora, 2007.  
STANISLAVSKI, Constantin. A construção da personagem. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BEUTTENMULLER, Maria da Glorinha e LAPORT, Nelly. Expressão vocal e expressão 
corporal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1974. 
LEITE, Marcos. Canto popular brasileiro. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2001. 
MARSOLA, Mônica & BAÊ, Tutti. Canto, uma expressão. Princípios básicos de técnica 
vocal. São Paulo: Irmãos Vitale, 2000. 
STANISLAVSKY, Constantin. A preparação do ator. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1979. 
FERREIRA, Leslie Piccolotto (org.). Voz profissional: o profissional da voz. Carapicuíba: Pró-
Fono Departamento Editorial, 1995. 
PONTES, Paulo & BEHLAU, Mara. Higiene vocal: Cuidando da Voz. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2001. 
SOUCHARD, Philippe Emmanuel. O diafragma. São Paulo: Summus, 1989. 
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