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ANEXO DA RESOLUÇÃO No 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 
 

INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO 

 
PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ATUAÇÃO: IMPROVISAÇÃO I 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE 

CÓDIGO: IARTE 33102 PERÍODO/SÉRIE: 1º PERÍODO  TURMA: INTEGRAL 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

15 

PRÁTICA: 

75 

TOTAL: 

90 
OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A):  

Maria De Maria 

ANO/SEMESTRE: 

2019.1 

OBSERVAÇÕES: 

 

2. EMENTA 

Estudo teórico-prático da Improvisação como meio para o ator explorar, descobrir e organizar distintos 
suportes de preparação e criação. A experiência da Improvisação e do Jogo em relação aos panoramas de 
atuação, modelos de preparação e de criação do ator, e escritas de dramaturgias textual e cênica. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A disciplina está em consonância com os objetivos gerais que norteiam o Projeto Político Pedagógico do 
Curso de Teatro do Instituto de Artes, em vigor a partir do 1º semestre de 2018, que objetiva preparar 
pesquisadores e atores com capacidade de relacionar a prática com a teoria, a arte com a educação na 
busca do enriquecimento pessoal do estudante fundado na sensibilidade, no conhecimento e capacidade 
de reflexão sobre as questões estéticas do teatro e de seu o papel social. 

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: Compreender os princípios presentes em procedimentos improvisacionais a partir de jogos 
teatrais e improvisacionais. Também, possibilitar ao aluno uma experiência teatral sob uma perspectiva 
improvisacional e lúdica, na resolução de problemas cênicos.  
Objetivos Específicos:  
- Atuar com maior desenvoltura, percepção fina do espaço e consciência das possibilidades de relação com 
o outro e com os elementos cênicos; 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 

 

2 de 5 
 

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG 

- Jogar com atenção e prontidão cênica, de modo a ativar atitudes psicofísicas, que permitam estar 
“presente no presente” e assumir os riscos, os imprevistos e os acidentes que o estar presentes na situação 
cênica exige; 
- Estudar e analisar o trabalho do ator no espaço e tempo da cena; 
- Estimular a imaginação, a concentração, a expressão, a percepção, a interatividade e a comunicabilidade, 
a partir da prática das improvisações e estímulos variados; 
- Utilizar a estrutura do jogo como disparador e suporte para criação de situações improvisadas; 
- Refletir a experiência vivida por meio do exercício da escrita com finalidade de apropriação dos elementos 
trabalhados; 
 

 

5. PROGRAMA 

— Experimentação e composições por meio de exercícios; 
— Estudo de vertentes teóricas e práticas sobre Improvisação, considerando-a a partir do panorama da 
atuação teatral: teorias, conceitos e importância para o trabalho do ator; 
— O jogo e o jogar: o “eu” em situação de jogo e as relações com as noções de personagem; dinâmicas na 
relação com os elementos compositivos da cena: percepção do tempo e organização do tempo—ritmo; 
improvisação aberta e improvisação fechada - elementos fixos e elementos móveis; 
— Reflexão e apontamentos da experiência vivida e articulação entre teoria e prática; 
 
CRONOGRAMA  

Março 
 
12/03 - Semana de recepção dos calouros 
14/03 - Semana de recepção dos calouros 
19/03 - Jogos e exercícios práticos de improvisação 
21/03 - Jogos e exercícios práticos de improvisação 
26/03 – Filme Tarja Branca 
28/03 - Jogos e exercícios práticos de improvisação 
 
Filme/documentário: “Tarja Branca”. Direção de Cacau Rhoden (2014): o jogo e o brincar como essências 
compositivas dos seres humanos – homo ludens. 
                                                                                                                                                                                                
Leitura direcionada: CHACRA, Sandra. Natureza e sentido da improvisação teatral. São Paulo: Perspectiva, 
1983. (P. 39 a 48). 
 
Abril 
 
02/04 – Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais - " Sessões de Orientação". 
04/04 – Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais - "Sessões de Orientação". 
09/04 – Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais - " Sessões de Orientação". 
11/04 - Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais - " Sessões de Orientação". 
16/04 - Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais - " Sessões de Orientação". 
18/04 - Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais – Seminário Spolin 01  
23/04 - Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais – Seminário Spolin 02  
25/04 - Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais – Seminário Spolin 03  
30/04 - Exercícios de improvisação e Jogos Teatrais - " Sessões de Orientação".  
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Leituras: 
SPOLIN, Viola. Improvisação para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992. (até p.41). 
 
 
Maio 
 
02/05 - Filme/documentário: “AUGUSTO BOAL e o TEATRO DO OPRIMIDO”; direção de Zelito Viana;  
07/05 - Exercícios práticos (BOAL) – Teatro Imagem/ Teatro Fórum/ Teatro Invisível  
09/05 - Exercícios práticos (BOAL) – Teatro Imagem/ Teatro Fórum/ Teatro Invisível 
14/05 - Exercícios práticos (BOAL) – Teatro Imagem/ Teatro Fórum/ Teatro Invisível 
16/05 - Exercícios práticos (BOAL) – Teatro Imagem/ Teatro Fórum/ Teatro Invisível 
21/05 - Exercícios práticos (BOAL) – Seminário Boal 01 
23/05 - Exercícios práticos (BOAL) – Seminário Boal 02 
28/05 - Exercícios práticos (BOAL) – Seminário Boal 03 
30/05 - Exercícios práticos (BOAL) – Teatro Imagem/ Teatro Fórum/ Teatro Invisível (intervenção em espaço 
aberto) 
 
Filme/documentário: “AUGUSTO BOAL e o TEATRO DO OPRIMIDO”; direção de Zelito Viana. 
 
Leituras direcionadas: BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1998 
 
 
Junho 
 
04/06 - Filme/Espetáculo: Ensaio.Hamelt – Cia. Dos Atores 
06/06 - Exercícios práticos de improvisação Apresentação dos Viewpoints  
11/06 - Exercícios práticos de improvisação e jogos operativos dos viewpoints 
13/06 - Exercícios práticos de improvisação e jogos operativos dos viewpoints 
18/06 - Planejamento e organização de ação a partir de noções de improvisação trabalhadas no semestre 
20/06 - Planejamento e organização de ação a partir de noções de improvisação trabalhadas no semestre 
25/06 - Planejamento e organização de ação a partir de noções de improvisação trabalhadas no semestre 
27/06 - Planejamento e organização de ação a partir de noções de improvisação trabalhadas no semestre 
 
Filme/Espetáculo: Ensaio.Hamelt – Cia. Dos Atores 
 
Leituras: BOGART, Anne. O livro dos viewpoints: um guia prático para viewpoints e composição. Editora 
Perspectiva. 2017. 
 
Julho 
 
01/07 - Semana de Encerramento do semestre: compartilhamento do processo 
04/07 - Semana de Encerramento do semestre: compartilhamento do processo 
09/07 – Avaliação da apresentação e entrega reflexão escrita (Relatório Final); 
11/07 – Retorno individual dos trabalhos e conversa com alunos 
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6. METODOLOGIA 

As aulas serão desenvolvidas a partir de:  
- Aulas práticas: exercícios de percepção, escuta e sensibilização; Realização de experimentos e 
composições:  jogos tradicionais, teatrais e práticas improvisacionais;  
- Estudos bibliográficos: Dinâmicas de Grupos e exposição em formato de seminários, desenvolvimento de 
pesquisas e debates; Leituras e discussão de textos sobre jogos e improvisação; 
 
- Utilização de recursos didáticos: data-show, vídeo, aparelho de som, objetos etc.

 
 

7. AVALIAÇÃO 

60 pontos: Participação em sala nas atividades práticas propostas: 
Disponibilidade para as atividades propostas; Capacidade de acionar materiais trabalhados nas disciplinas 
de corpovoz nas práticas improvisacionais; Percepção dos pontos de vista trabalhados; Capacidade de 
articulação dos elementos constituintes na criação de composições; 

10 pontos: Auto avaliação feita pelo aluno, considerando sua relação/participação na disciplina; 

30 pontos: Reflexão escrita (Relatório Final) 
Texto individual ao final do semestre com de 1 a 5 laudas sobre o seu percurso, articulando teoria e prática; 
Cópia física e uma cópia digital enviada para o e-mail: mariademariaatriz@gmail.com  
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9. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______ 

Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________ 

 

 


