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EMENTA 

 

Apresentação dos elementos técnicos da corporeidade moderna e suas relações com a dança, a 

performance e a pedagogia teatral. Estudo e treinamento dos elementos corporais e expressivos 

aplicados ao ensino. 

OBJETIVOS  

 

Desenvolver a percepção e o domínio do eixo corporal, equilíbrio dinâmico, tônus muscular, utilização 

da cinesfera e demais relações espaciais aplicadas a uma nova abordagem do corpo como estrutura 

elementar da criação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

05.08.2019 – Apresentação de ementa e organização da disciplina; 

12.08 a 26.08.2019 – Estudo da Categoria Expressividade de Rudolf Laban; 

02.09.2019 – Os fatores expressivos e os processos de ensino em Arte; 

09.09.2019 – 1ª avaliação; 

16.09 a 30.09.2019 – Dança dramática brasileira, estudo de gestualidades e ritmos fundantes; 

07.10.2019 – Organização de cena para 2ª avaliação; 

14.10.2019 – Avaliação e conclusão do I módulo. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

a) Método: aulas práticas com aportes teórico-expositivo, leituras em classe, discussões em classe e 

trabalho de observação. 

b) Recursos: sala de aula, lousa, biblioteca, apresentações; acesso à internet; som estéreo; data show. 

 
AVALIAÇÃO 

O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na etapa final, mas também 

durante os encontros. No processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) frequência/horário; b) participação em 

sala de aula e nos projetos; c) motivação e interesse; d) leitura de bibliografia básica. A avaliação será 

organizada em dois módulos; sendo que para cada módulo será distribuido 5 pontos. 
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