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Objetivos (Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de): 

Geral:  

Promover espaços para os estudos de atuação teatral a partir de pressupostos do teatro 

contemporâneo, na abordagem de aspectos como "o trabalho sobre si", a presença, a 

performatividade, a teatralidade, bem como problematizar a atuação na relação com os 

modelos dramáticos de representação e a composição de personagem. 

Específicos:  

Analisar conceitos ligados ao aspecto da descentralização do texto dramático e as 

dramaturgias do corpo, da cena, do ator e do espaço; 

Refletir sobre a presença no contexto da atuação em uma perspectiva contemporânea; 

Promover reflexões sobre a relação do "treinamento" e novas tendências 

contemporâneas como a performance e o pós-dramático; 

Relacionar estudos sobre o corpo, a voz, a composição cênica com a heterogeneidade 

estética da cena contemporânea. 

Ementa do programa:  

Estudos e reflexão sobre a atuação no contexto do teatro contemporâneo, considerando 

aspectos estéticos, técnicos e poéticos, bem como o alargamento das fronteiras da 

dramaturgia, da composição cênica e da relação entre atuante e público enquanto 

fenômeno do acontecimento. 

 

Discriminação do Conteúdo Programático:  

1 - Aspectos da atuação no teatro contemporâneo: 

1.1. linguagens, hibridismos e contágios; 

1.2. técnicas, procedimentos e composições; 

1.3. presença, performatividade e teatralidade; 

1.4. dramaturgia do ator e escritas de si; 

2- Problematizações sobre conceitos e práticas de treinamento, corpo e potência, 

modelos dramáticos e reprsentação. 

Forma de Avaliação 

Instrumentos: 

Texto reflexivo sobre a experiência individual e coletiva e/ou breve memorial sobre o processo;  

Avaliação coletiva de todo o grupo participante; 



Apresentação de Trabalho Prático, elaborado a partir dos princípios estudados. 

 

Critérios: 

Avaliação Sistêmica: participação e dedicação ao longo do processo;  
Capacidade de refletir e escrever sobre a experiência considerando a apropriação crítica dos 

conteúdos abordados, bem como os conteúdos próprio das vivências e dos debates. 
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