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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

  disciplina: ATUAÇÃO CÊNICA II 

código: AIT0078 

departamento responsável: INTERPRETAÇÃO 

carga horária: 60 HORAS (PRÁTICA) 

número de créditos: 2 (DOIS) 

pré-requisitos: ATUAÇÃO CÊNICA I (AIT0074) 

EMENTA:  

Noção de jogo teatral e o exercício da improvisação como possibilidade de criação cênica. Investigação do 
papel do corpo no trabalho do ator e na construção da cena. Exploração do conceito de ação física no teatro 
dramático e no teatro popular.  
OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Geral: Investigar o conceito de ação física apontando para as possibilidades e para a importância do corpo 
no trabalho do ator através de jogos, exercícios e improvisações.    
Específicos: 
• Estabelecer uma atmosfera criativa e explorar a noção de ação/reação e relação através de jogo. 
• Explorar diversas técnicas de improvisação a partir da investigação com objetos e animais.  
• Investigar a relação dialógica do conceito de ação física para o ator dramático e para o ator popular.  

METODOLOGIA: 

Aulas expositivas e aulas práticas.  Aplicação de jogos teatrais e de dinâmicas de improvisação. Construção 
de partituras e aplicação de variações de ritmo, densidade (dilatação e redução) e distorção. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1 – O jogo teatral entendido como contracena;  
Unidade 2 – Resposta a estímulos e a fisicalidade; 
Unidade 3 – A ação física no teatro dramático e no teatro popular. 

AVALIAÇÃO: 

A partir da disponibilidade, presença, pontualidade e participação em sala de aula.  
Apresentação de cenas. 
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