
 

 

 

 

PLANO DE DOCÊNCIA POR ATIVIDADE REMOTA – 2020/1 (REOFERTA) 

 

DOCENTE: Luciano Flávio de Oliveira 

CURSO: Licenciatura em Teatro 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE INTERPRETAÇÃO CÊNICA 1 

CÓDIGO: DAA00279 

CARGA HORÁRIA:     80 h/a         CRÉDITOS: 4 

Total de 15 terças-feiras até o final do semestre. 

 

EQUIVALÊNCIA PARA A PANDEMIA: 80 horas = 15 encontros (1cr = 5,33 horas) 

 

EMENTA: O sistema de Constantin Stanislavski a partir do conceito de ação física em seus aspectos 

constitutivos e processuais e suas aplicações no ensino do teatro. 

 

OBJETIVOS:  Introduzir o campo Stanislavskiano de interpretação a partir dos fundamentos de vocalidade, 

corporalidade e criação de partituras de cena. 

 

AVALIAÇÃO: 1 seminário teórico (30 pontos), 2 provas práticas em grupo (20 pontos cada), 1 cena final 

de 5 a 10 minutos (30 pontos). Nota: 30 + 20 + 20 + 30  = 100 pts.  

 

DATA/ 

AULA 
CONTEÚDO ATIVIDADE 

FERRAMENTA 

(MEIOS EDUCACIONAIS) 

DESCRIÇÃO DA 

EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 

ASSÍNCRONA) 

09/02/21 

 

Apresentação da 

disciplina e do 

Plano de 

Docência por 

Atividade 

Remota 

Aula Síncrona 

 

O plano da disciplina será 

postado no SIGAA e no site do 

DArtes. Contudo, será 

disponibilizado também via 

WhatsApp da disciplina e por 

e-mail, bem como de modo 

físico (CD, DVD, pendrive e 

impresso). 

1 aula síncrona.  

Realização de 

atividades com a 

presença do 

professor. 

 



 

 

 
 

 

18/02 
Realismo e 

Naturalismo 

Leitura dos capítulos 

Realismo e Naturalismo 

da obra História 

Mundial do Teatro, de 

Berthold Margot  

A aula ocorrerá no Google 

Meet e a gravação será 

disponibilizada  para os alunos, 

posteriormente, no SIGAA, no 

WhatsApp da disciplina e por 

e-mail, bem como de modo 

físico (CD, DVD, pendrive e 

impresso).  Também por meio 

dessas ferramentas, assim como 

pelo Telegram, os alunos 

poderão enviar/entregar os 

roteiros ao professor. 

  Aula assíncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

23/02 

 

 

Aula síncrona 

sobre Realismo e 

Naturalismo 

 

Leitura dos capítulos 

Realismo e Naturalismo 

da obra História 

Mundial do Teatro, de 

Berthold Margot 

A aula ocorrerá no Google 

Meet e a gravação será 

posteriormente disponibilizada 

no SIGAA, no WhatsApp da 

disciplina e por e-mail, bem 

como de modo físico (CD, 

DVD e pendrive).  

  Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

02/03 

 

Finalização de 

Realismo e 

Naturalismo 

 

Leitura dos capítulos 

Realismo e Naturalismo 

da obra História 

Mundial do Teatro, de 

Berthold Margot 

A aula ocorrerá no Google 

Meet e a gravação será 

posteriormente disponibilizada 

no SIGAA, no WhatsApp da 

disciplina e por e-mail, bem 

como de modo físico (CD, 

DVD e pendrive).  

  Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

03/03 

 

 

Reposição 

 

 

 

Estudos para o 

seminário _ 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

09/03 SEMINÁRIO 

 

Apresentação dos textos 

realistas escolhidos para 

serem trabalhos na 

disciplina 

 

A aula ocorrerá no Google 

Meet e a gravação será 

posteriormente disponibilizada 

no SIGAA, no WhatsApp da 

disciplina e por e-mail, bem 

como de modo físico (CD, 

DVD e pendrive). Também por 

meio dessas ferramentas, assim 

como pelo Telegram, os alunos 

poderão enviar/entregar 

materiais ao professor. 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 



 

 

 

16/03 

Imaginação, “se 

mágico”,  

Circunstâncias 

dadas, unidades, 

objetivos e 

superobjetivo 

O discente deverá ler 

em casa os capítulos 

referentes ao conteúdo, 

constantes nas obras de 

Stanislávski, e assistir 

aos filmes indicados 

pelo professor 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

  

   Aula Assíncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

23/03 

Imaginação, “se 

mágico”,  

Circunstâncias 

dadas, unidades, 

objetivos e 

superobjetivo 

  Aula prática. 

O discente deverá ler 

em casa, anteriormente, 

os capítulos referentes 

ao conteúdo, constantes 

nas obras de 

Stanislávski, e assistir 

aos filmes indicados 

pelo professor 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

  

   Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

30/03 

- Ação física e 

ação vocal 

- Entonações e 

pausas 

O discente deverá ler 

em casa os capítulos 

referentes ao conteúdo, 

constantes nas obras de 

Stanislávski, e assistir 

aos filmes indicados 

pelo professor 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

Aula assíncrona.  

Realização de 

atividade sem a 

presença do 

professor. 

06/04 

- Ação física e 

ação vocal 

- Entonações e 

pausas 

Aula prática 

Os alunos precisam ter 

lido os textos, 

anteriormente, sobre o 

conteúdo. 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

13/04 
PROVA 

PRÁTICA 1 

Prova sobre Ação Física 

ação vocal (entonações 

e pausas) 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

20/04 

Memória das 

Emoções e  e 

Tempo-ritmo no 

movimento e 

tempo-ritmo no 

falar 

O discente deverá ler 

em casa os capítulos 

referentes ao conteúdo, 

constantes nas obras de 

Stanislávski, e assistir 

aos filmes indicados 

pelo professor 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

Aula assíncrona.  

Realização de 

atividade sem a 

presença do 

professor. 



 

 

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09 de fevereiro a 18 de maio de 2021. 

  

27/04 

Memória das 

Emoções e  e 

Tempo-ritmo no 

movimento e 

tempo-ritmo no 

falar 

Aula prática 

Os alunos precisam ter 

lido os textos, 

anteriormente, sobre o 

conteúdo. 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor 

28/04 
Ensaio 

(Reposição) 

Ensaio 

(14:00 – 17:00 h) 

- 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor 

04/05 
PROVA 

PRÁTICA II 

Aplicação à personagem 

de Memória das 

Emoções e  e Tempo-

ritmo no movimento e 

tempo-ritmo no falar 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor 

05/05 
Ensaio 

(Reposição) 

Ensaio 

(14:00 – 17:00 h) 

- 

Aula assíncrona.  

Realização de 

atividade sem a 

presença do 

professor 

11/05 

Para uma 

Caracterização 

Física 

Aula prática 

Os alunos precisam ter 

lido os textos, 

anteriormente, sobre o 

conteúdo. 

Os textos e vídeos serão 

enviados aos alunos pelas 

plataformas virtuais (Google 

Meet, WhatsAAp e e-mail) 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor 

12/05 
Ensaio 

(Reposição) 
 (14:00 – 17:00 h) - 

Aula síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor 

13/05 
Ensaio Geral 

(Reposição) 

Ensaio Geral 

(14:00 – 17:00 h) 

- 

Aula síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor 

18/05 

PROVA 

PRÁTICA III 

(MOSTRA 

PÚBLICA) 

Prova pública a ser 

apresentada ao público, 

de modo on-line 

- 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor 
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TEXTOS TEATRAIS: 

 

 

A DAMA DAS CAMÉLIAS – ALEXANDRE DUMAS FILHO 

PEQUENOS BURGUESES – MÁXIMO GÓRKI 

O DEMÔNIO FAMILIAR – JOSÉ DE ALENCAR 

 

 

VÍDEOS: 

 

- A Preparação com Stanislávski - https://vimeo.com/preparacaostanislavski/videos 

- O método de Stanislavsky: https://www.youtube.com/watch?v=FxwPC8ozaF4 
- The Stanislavski Century - O Século Stanislavski: 

https://www.youtube.com/watch?v=8h_3PrBRkRk 

 

https://vimeo.com/preparacaostanislavski/videos
https://www.youtube.com/watch?v=FxwPC8ozaF4
https://www.youtube.com/watch?v=8h_3PrBRkRk

