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L OBJETIVOS l

- Desenvolver estudos de partituras corpóreo-vocais com ênfase na palavra e no texto;
- Explorar as possibilidades do corpo sonoro na composição de uma ação vocal;
- Criar, sistematizar bem como conduzir processos de estudo e análises de movimentos corporais evocais, voltados para a composição de personagem e atuação cênica.

EMENTA ?
Aprofundamento dos conteúdos das disciplinas de primeiro e segundo períodos. Estudos de preparaçãotécnica, composição de ações, partituras corporais e vocais no contexto de uma atuação cênica e/ou naperspectiva de criação de personagem.



PROGRAMA l

- Estudos de corpovoz em relação a um texto draºmático;
- Estudo das vogais e consoantes;
— Musicalidade da fala;
- A gramática da voz, pontuação, pausas, fluxo da fala e do movimento;
- Acentuação tônica;
- Entonação, inflexão;
- Composição corpóreo-vocal de partituras;
- Prática e reflexão sobre as diferentes formas de estimulação do movimento;
- Partituras corpóreo-vocais a partir da palavra (estudos de textos, fragmentos de textos

dramáticos ou literários).
— Composição corpóreo-vocal de figuras e personagem em relação ao tempo, espaço, ritmo,

dinâmicas de movimento;
- As motivações interiores: memória, sensação, imaginação, pensamento e emoção;
- Frases de movimentos corporais e sonoro-vocais em exercício de composição;
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