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PLANO DE CURSO PERÍODO EXCEPCIONAL 2021/2 (GRADUAÇÃO - ESCOLA DE TEATRO) 
 

Disciplina: TEORIAS E ESTUDOS DO ATOR 

Código: 
ATT0043 

Turma: 
A 

Nº de vagas: 
15 vagas 

Carga horária:(1) 

30 horas 
Curso(s) Atendido(s):  
Bacharelado em Estética e Teoria do Teatro 
 
Docente: (2) 

Inês Cardoso Martins Moreira 
Matrícula SIAPE: (2) 

1742058 
E-mail institucional do/a docente: 
ines.cardoso@unirio.br 
Cronograma: 
 
Disciplina de conteúdo programático variável voltada para o estudo das teorias sobre o trabalho do ator, conforme 
expressas diretamente em depoimentos, textos teóricos, imbricadas em textos dramatúrgicos ou escritos diversos 
e em manifestações especificas, podendo incluir a análise de casos concretos. Dentre conceitos e questões a 
serem enfocados, estão noções como as de presença, interpretação, subjetividade, personagem, persona, 
máscara. Discussões sobre a especialização do ator na commedia dell’arte, Diderot e o paradoxo do comediante, 
as pesquisas de Meyerhold sobre o ator, as teorias da atuação de Stanislavski, Brecht, Boal; o ator e a marionete, 
manequim ou autômato, segundo Kleist, Craig e Kantor, o trabalho do ator e o do performer, os desafios do ator 
contemporâneo diante das novas mídias, as técnicas de formação do ator (estudo de métodos como o Alexander, 
o Suzuki, o Viewpoints, dentre outros), o teatro oriental, o ator e sua relação com diferentes espaços de 
apresentação (palco, rua, cabaré, feira etc.), o ator e as vanguardas históricas, as tensões entre monólogo e 
contracenação, jogo e representação, improvisação e dramaturgia. 
 
50% da carga horária da disciplina será realizada em encontros síncronos às quartas-feiras, das 13h às 15h 
 
Metodologia: 

- aulas síncronas;  

- atividades assíncronas: leituras de textos teóricos e dramatúrgicos, exercícios de escrita, apreciação e análise 
de vídeos, filmes e outros materiais imagéticos. 
Avaliação: 
As avaliações serão assíncronas. Os estudantes serão avaliados a partir da produção de textos que demonstrem 
capacidade de reflexão teórica e analítica 

Ferramentas digitais previstas: 
Google Classroom / Google Meet 
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1 Discriminar carga horária teórica e prática quando houver. 
2 Criar novas linhas quando mais de um docente estiver envolvido. 
 


