
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  

LABORATÓRIO DE INTERPRETAÇÃO CÊNICA III 

CÓDIGO:  

DAA00291 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

CARGA HORÁRIA: 80 h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Sim. Laboratório de Interpretação Cênica II 

CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR: Dr. Luiz Daniel Lerro                                    
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2020/2 

EMENTA: Abordar aspectos e modos contemporâneos na construção da cena a partir dos princípios de 

Jerzy Grotowski, Peter Brook, Artaud e outros teatrólogos da atualidade. Construção de partituras 

corporais, considerando a relação entre a partitura do ator, a dramaturgia e a construção da cena. Por 

fim, compreender a evolução do conceito de partitura atoral na história do teatro e sua centralidade na 

cena contemporânea.   
OBJETIVOS: Propiciar experiências com métodos contemporâneos de criação cênica, seus 

fundamentos, princípios e aplicabilidades. Desenvolver estudos prático-teóricos sobre procedimentos 

que adotam o uso de partituras corporais no processo criativo. Conduzir o aluno na pesquisa sobre o 

tema, a partir da leitura e discussão teórica, além da experimentação prática do processo de elaboração 

de partituras corporais e da aplicação destas na criação cênica. 

 

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 magistério de Stanislavski: crise e reflexão sobre a aplicação do sistema 

2) Tartufo: a última etapa no processo investigativo de Stanislavski  

3) De Stanislávski a Grotowski: conexões de saberes e práticas para o oficio do/da artista da cena 

4) Teatro Rico e Teatro Pobre: as ações físicas e o processo educacional do/da artista da cena  

5) Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards: as fronteiras entre a cena, o ator e o 

espectador.  

6) Online e offline: ações físicas no ciberespaço, corpo, tela e espectador 

 

 

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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