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EMENTA:  

Vivência de situações que possibilitem ao aluno-ator experimentar e aprofundar as noções de: jogo e escuta 
(ou atenção flutuante), de espontaneidade (vida) & estrutura e de ajustamento (ou adaptação). Vivência 
das noções de contato com  objetos materiais e imateriais (espaço, tempo, companheiros de cena, material 
cenográfico ou de vestuário, pensamentos, imagens, lembranças, etc) e de ação física. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Trabalho sobre a ‘atenção’ e o ‘contato’: Permitir que o aluno-ator esteja atento à relação que estabelece  
com  o espaço, com  o tempo (nas diferenças de tempo- ritmo), com os objetos, com  os  outros 
companheiros, com  o texto, e com seus próprios pensamentos, sensações, sentimentos e imagens quando 
da execução de um treinamento, exercício ou  quando da  construção de uma sequencia de ações ou cena 
teatral. Essa atenção ajuda o ator, porque este se torna consciente de seu processo, a perceber o que cria e 
o que bloqueia o movimento da vida no interior de uma estrutura, seja ela um exercício ou uma cena teatral. 
O ator que não quer impor ao instante presente algo que foi previamente concebido torna-se apto a 
acompanhar seus impulsos e, assim, agir, mantendo e criando, ao mesmo tempo, sua partitura.  
Trabalho sobre a ação física: A ação física funda-se tanto sobre uma mobilização muscular justa (em/tensão) 
quanto sobre um contato preciso (intenção). A partir de improvisações – com objetos, sons, individuais ou em 
grupo – desenvolvidas a partir de certos detalhes previamente estabelecidos, permitir que o aluno-ator 
investigue essa noção.  

Permitir que o aluno-ator, partindo de improvisações ou de cenas desenvolvidas (tendo textos literários ou 
dramatúrgicos como base), investigue o binômio estrutura/espontaneidade e o conceito de 
ajustamento/adaptação. 

METODOLOGIA: 

Através de exercícios e treinamentos corporais/vocais, através de improvisações e da construção de cenas 
(individuais ou em grupo), o conteúdo será trabalhado. Além disso, serão lidos e discutidos inúmeros textos 
que se debrucem sobre o conteúdo central do curso.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. A relação entre vida e estrutura no trabalho do ator (e o ajustamento); 
2. Atenção flutuante e contato: corpo/voz atento a si mesmo e ao ambiente;  
3. A ação física: entre  músculos (in-tensão) e partners (intenção). 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação (e auto-avaliação) será feita durante todo o processo e se baseará tanto na disponibilidade e 
responsabilidade do aluno para com a disciplina quanto na aquisição dos conteúdos – teórico-práticos - 
disponibilizados. Se dará, ainda, a partir da avaliação (e auto-avaliação) de duas cenas – uma individual (ou 
em dupla) e outra em grupo – realizadas pelos alunos.  
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