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INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO 
 

PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR:     CORPOVOZ I 

UNIDADE OFERTANTE:    Instituto de Artes IARTE 

CÓDIGO: IARTE33101 PERÍODO/SÉRIE: 1° período TURMA:  N 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

15h 

PRÁTICA: 

75h 

TOTAL: 

90h 

OBRIGATÓRIA: 

(X ) 
OPTATIVA: (  ) 

PROFESSORAS: Renata Bittencourt Meira e Dirce Helena 

Benevides 

ANO/SEMESTRE:     2019 

I 

 

 

2. EMENTA 

Sensibilização e percepção do corpovoz, introdução aos estudos de estado de presença. 

Reconhecimento da voz e de sua corporeidade. Reconhecimento de limites e características do 

movimento pessoal. Investigação corporeovocal perspectivada pela musicalidade. Estudo das 

noções básicas sobre os mecanismos do corpovoz considerando seus aspectos técnicos e poéticos. 

3. JUSTIFICATIVA 

A disciplina Corpo-Voz I se justifica pela abordagem perspectivada no   trabalho em que voz e 

corpo estejam integrados, em consonância ao PPP. O componente aborda o conhecimento somático 

como fundamento e subsídio concreto para a investigação criativa dos estudantes que iniciam a 

graduação em Teatro, possibilitando aos mesmos um olhar mais apurado e detido sobre si mesmos 

como sujeitos corpóreos-vocais.  Os estudos se iniciam a partir da fenomenologia para a construção 

da noção de corpovoz no campo das artes cênicas. O conhecimento encarnado (embodyment) e a 

percepção do corpo sonoro é complementar ao trabalho desenvolvido nas disciplinas de 

improvisação e ao conjunto de componentes que focam Atuação/Interpretação. Assim se articula 

esta disciplina no curso, em um processo de formação e atuação profissional do estudante. 

 

4. OBJETIVOS 

❇ Desenvolver a disponibilidade corpóreo-vocal para criação de movimentos e sonoridades;  
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❇ Sensibilizar, organizar e entender o corpo em movimento na perspectiva somática; 

❇ Conectar prática e teoricamente os aspectos perceptivos do corpo-voz com os aspectos 

anatômicos e expressivos; 

❇ Reconhecer que o corpo é a origem da voz e é ao mesmo tempo o seu referente perceptível; 

❇ Praticar exercícios fundamentais para o desenvolvimento do trabalho corporeovocal; 

❇ Estimular o desenvolvimento das potencialidades e habilidades corporeovocais; 

 

5. PROGRAMA 

A disciplina foca os estudos do movimento por meio das Ternas: uma pedagogia corporal para as 

Artes.  

As atividades da disciplina fazem parte, neste semestre,  da pesquisa docente de Renata Meira. 

As Ternas se organizam com os seguintes Focos de Atenção Somática: 

● Braços 

● Alinhamento 

● Apoios e Projeções 

● Enraizamento 

● Voz e fala 

● Rosto 

● Pele  

● Articulações e Vísceras 

A partir destes focos, serão trabalhados os conteúdos abaixo descritos que se cruzam e se articulam 

para cumprir os objetivos. 

✓ Descondicionamento gestual 

�  estudo de postura: estrutura óssea, organização de forças e equilíbrio instável 

�  percepção de padrões de movimentos  

�  aquecimento, alongamento e alinhamento 

�  estereótipos  

✓ Autenticidade somática 

�  disponibilidade para o movimento 

�  movimentos pessoais e movimentos criativos 

✓ Tecnologia interna 

�  estratégias de movimento 

�  análise dos movimentos pessoais 

�  reconhecimento da dinâmica das sensações, das emoções, da imaginação, das 

memórias e do pensamento 

�  cuidados de si  

⬩ noções básicas de higiene vocal 

⬩ postura, tônus e relaxamento cotidianos 

✓ Educação Somática: princípios e métodos 

✓ Peso e gravidade  

�  apoios, eixo, equilíbrio desequilíbrio 
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�  tonicidade, relaxamento - controle e abandono 

✓ Espaço do corpo 

�  tridimensionalidade  

�  direções 

�  espaço interarticular 

�  vísceras  

✓ Respiração 

�  aparelho respiratório (pulmões, fossas nasais, boca, faringe (nasofaringe), laringe, 

traqueia, brônquios (e suas subdivisões), bronquíolos (e suas subdivisões) e os 

alvéolos pulmonares reunidos em sacos alveolares, diafragma,  cavidades de 

ressonância,  

  

✓ Fonética, dicção, aparelho fonador (recursos vocais: ênfase, curva melódica, intensidade, 

articulação, duração, velocidade, cadência, pausas interpretativas, apoio vocal, cantos);  

 

✓  Partituras vocais. A ação vocal: escuta da voz, ação na voz, preparação da voz para criação.  

✓  Princípios relacionados à musicalidade da cena, criada pelo ator. 

  

✓ Tempo e espaço  

✓  

�  ritmo, pulsação, pausas e duração; 

�  variações de ritmo nas ações corporeovocais 

�  variação de planos e direções 

✓ Som e silêncio  

�  Escuta e afinação 

�  Elementos da musicalidade: afinação da voz, classificação, tessitura, registros; 

timbre, intensidade 

 

✓ Orientação ao aluno para preservação de sua saúde vocal por meio de noções básicas de 

higiene vocal 

 

✓ Cultura e corpovoz 

�  Corpo e educação 

✓ Leitura dos textos 

�  livro: O Papel do Corpo no Corpo do Ator: capítulo 4. Primeiras Reflexões - Sônia 

Azevedo pags. 135 a 143. 

�  artigo: Conceituar a experiência - Renata Meira 

�  livro: A mulher desencarnada - Oliver Sachs 

�  artigo: A educação somática e os conceitos de descondicionamento gestual, 

autenticidade e tecnologia interna -Debora Bolsanello 

 

6. METODOLOGIA 
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A disciplina será realizada com as seguintes atividades: 

✻ Prática de exercícios e jogos corporeovocais; 

✻ Improvisações orientadas em experiências somáticas; 

✻ Criação de movimentos e sonoridades individuais a partir de diferentes estímulos; 

✻ Composições de células cênicas; 

✻ Leituras e debate de textos; 

✻ Elaboração de textos de registro e análise das práticas; 

✻ Registro coletivo das atividades no Blog www.conscienciacorporal.blogspot.com; 

✻ Registro individual e processual da experiência em sala de aula - Livro do Eu Corpus.    

 

7. AVALIAÇÃO 

- presença e engajamento no processo da disciplina  

15 pontos - autoavaliação (envolvimento,  esforço e ações corporais; roda de ajuste das 

notas individuais) 

15 pontos - avaliação pela docente durante as aulas e questionamento nas rodas de conversa.  

- leituras e atividades escritas  

5 pontos - contribuição para o blog,  

5 pontos - contribuição nas rodas de conversa 

- demonstração de seu processo no decorrer do semestre 

15 pontos - socialização do processo clara na qual a maioria dos colegas consegue 

questionar e comparar com seu próprio processo  

15 pontos - capacidade de dialogar sobre seu processo relacionando a prática e as leituras - 

disponibilizar Caderno do Eu para consulta dos colegas e da professora 

e texto final  

10 - texto parcial entregue no decorrer do semestre, em dia a ser combinado no cronograma 

20 - pontos - Análise crítica do processo – a correção da professora avaliará a competência 

em articular experiência, leituras e conhecimento. Inclui caderno do eu e diários de leitura 

como fonte. Será permitido a entrega do texto por ocasião da demonstração com objetivo de 

possibilitar uma leitura prévia antes da entrega do texto final.  

 

  

http://www.conscienciacorporal.blogspot.com/
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