
 
 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  
EXPRESSÃO CORPORAL 2 

CÓDIGO:  
 DAA00290 

DEPARTAMENTO/CURSO:  

DARTES/ Curso de Licenciatura em Teatro 

CARGA HORÁRIA:  

80h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

   Não há pré-requisitos para este semestre 

CRÉDITOS: 

4  

PROFESSOR:   

Luiz Daniel Lerro 

VIGÊNCIA/PERÍODO:  

2021.1 modalidade PRESENCIAL 

 

  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: 
 

1. Apresentação de ementa e organização da disciplina. 

2. Exercícios de base: estudo da categoria Expressividade de Rudolf Laban (Fluxo; Espaço; Peso 

e Tempo); segmentação corporal, estudo e análise do corpo; atitudes físicas e órgãos 

expressivos; tridimensionalidade corporal (profundidade, rotação e lateralidade); improvisação 

e estudo sobre ritmo e atitudes corporais.  

3. Os fatores da categoria Expressividade e os processos de ensino em Arte.  

4. Exercícios plásticos: a história dos nossos gestos (Câmara Cascudo e a cultura popular); a 

“voz” do gesto; o gesto como tradutor de ideias; estudo de gestualidades e seus ritmos; 

improvisação gestual; estudo da intenção funcional e religiosa dos gestos. 

5. Dança dramática brasileira, folguedo e brinquedos: estudo de gestualidades, ritmos e 

espacialidades.  

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO: 
 

a) Método: aulas práticas com aportes teórico-expositivo; laboratórios de observação do corpo 

humano em movimento; análise de vídeos e imagens iconográficas.  

b) Recursos: sala de aula; aparelho de som; aparelho de projeção e acesso à internet. 
 

 

 



 

 

AVALIAÇÃO: 
O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico, pois não se concentra somente na etapa final, mas também durante as 

aulas. No processo de AVALIAÇÃO considerarei também a participação; motivação e interesse.  

Atividade I: elaboração e apresentação de uma sequência coreográfica, total 40 pontos; Atividade II: 

organização/apresentação de uma breve cena, na qual se perceba o uso de elementos da categoria expressiva; ou 

organização/execução de um plano de aula voltado para jovens do Ensino Fundamental 2, abordando os fatores 

da categoria expressividade em sala de aula, total 40 pontos; Atividade III: leitura de bibliografia básica e/ou 

bibliografia complementar, total 20 pontos.  
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