
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  

EXPRESSÃO CORPORAL II  

CÓDIGO:  

DAA00290 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

CARGA HORÁRIA: 80 h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Sim. Expressão Corporal I 

CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR: Dr. Luiz Daniel Lerro                                    
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2020/2 

EMENTA: Aprimoramento do exercício das habilidades técnicas e expressivas do ator enfocando o uso 

de sua energia biopsíquica, bem como o uso de sua pré-expressividade. 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: Utilizar a arquitetura corporal como elemento expressivo no contexto da linguagem 

cênica. Ampliar as capacidades e limites técnico-expressivos através do treinamento coletivo e 

individual. Relacionar treinamento, técnica e estética na perspectiva do corpo em cena. Utilizar a 

cinesfera e demais relações entre o corpo e o espaço nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: 

- Estimular a autonomia dos discentes na busca de estratégias pessoais para o estudo dos conteúdos; 

- Experimentar e criar estratégias de aprendizagem e ensino por meio de ferramentas digitais; 

- Compartilhar os estudos com os colegas através de meios audiovisuais, possibilitando reflexões 

coletivas sobre os aspectos positivos e limitações da realização de atividades pedagógicas por meio 

remoto.   
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

1) O corpo, campo das experiências: a tridimensionalidade corporal no audiovisual  

2) O corpo biológico e o corpo expressivo: o interno e o externo, noções de espaço, planos e níveis 

3) O corpo no cinema: narrativas ficcionais de corpos espetaculares e excepcionais  

4) Topografia do corpo: arquitetura corporal tridimensional e divisões corporais expressivas 

5) Corpo e Avatar: ambientes virtuais e portais entre mundos 

6) Realidade mista: corpo físico e virtual – espaço físico e virtual  

  

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

a) Método: aulas teórico-expositivas em plataforma Google Meet, leituras e discussões em sala 

virtual, prática de atividades laboratoriais, análise de vídeos, documentários e imagens 

iconográficas.  

b) Recursos: sala de aula invertida; plataforma Google Meet; WhatsApp; acesso à internet. 

 

AVALIAÇÃO: a) apresentação de seminário; b) criação/organização de uma breve cena e/ou 

criação/organização de uma videoaula. Nota final 50+50 = 100. 
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