
 

 

 
 

 
 

PLANO DE DISCIPLINA: EXPRESSÃO CORPORAL II CÓDIGO: DAA00290 
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Marilyn Nunes ¹ 
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Doutora e Mestra em Artes – Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP); Graduada em Teatro – Centro Universitário Ítalo Brasileiro (UniÍtalo) 
e Graduada em Letras – Faculdade Presidente Prudente (FAPEPE). 

EMENTA:  
Aplicabilidade de exercícios práticos teatrais voltados para a apreensão de técnicas e práticas 
pré-expressivas da atriz e do ator com enfoque no trabalho psicofísico, para fins de 
aprimoramento da presença cênica. 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.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Apresentação dos laboratórios de atuação ocidental e expoentes do oriental para fins de 
apreensão do desenvolvimento dos treinamentos enquanto pedagogia de atuação e suas 
marcas na estética teatral;  
Aplicação de exercícios de treinamento com enforque naqueles praticados e/ou 
desenvolvidos pelos atores e atrizes do Kathakali, Kuddiyattam (Teatro clássico indiano), do 
Teatro das 13 Fileiras e do Odin Teatret.  
Aprimoramento da presença cênica, incluindo o corpo-voz, sons e espacialidade do corpo, 
relação entre atrizes e atores, composição corporal, organicidade, fluidez, integralidade da 
expressividade. Princípios diversos da Antropologia Teatral, tais como: redução, dilatação, 
equilíbrio precário ou de luxo, pontuação, tridimensionalidade, introversão e extroversão, 
coerência incoerente e equivalência. 
Desenvolvimento de treinamentos a partir de expressividades da cultura popular da região 
norte, buscando elementos “comuns” da pré-expresividade reconhecíveis nas manifestações 
culturais desta região, de modo a decolonializar os saberes e pedagogias do corpo da atriz e 
do ator. 



Reflexões sobre a pedagogia (referência, criação e organização) teatral em contextos formais 
e informais do ensino teatral.  
Trabalhos individuais e coletivos sobre o treinamento, com apresentação prática final dos 
exercícios.  
 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
As aulas teóricas, que inaugurarão a disciplina, utilizando-se exposição de material 
audiovisual (filmes documentários) e de literatura digital ou impressa (livros e artigos) para a 
consolidação da introdução histórica e conceitual do tema.  
Sequencialmente haverá a aplicação, criação e consolidação das práticas de treinamento da 
atriz e do ator, em seus diversos modos, utilizando-se uma sala prática, bastões, aparelho 
sonoro, instrumentos musicais e objetos.  
 

AVALIAÇÃO: 
A avaliação, qualitativa, se dará de modo contínuo, através dos questionamentos e 
elaboração coletiva dos discentes e docente, bem como apresentações parciais e 
apresentação final, com notas a serem estabelecidas durante o semestre, incluindo a 
autoavaliação.  
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