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Desenvolver estudos acerca dos princípios práticos e poéticos relacionados aO corpovoz do intérprete teatral,

a partir de uma ou de algumas abordagens especificas. ,

F.,—ªj, EMENTA b,—
Estudos acerca dos princípios práticos e poéticos de conscientização e expressão corpóreo-vocal,

de sensibilização da percepção do corpovoz aplicado ao trabalho do ator, e/ ou de conceitos e formulações

teórico-práticas sobre processos e mecanismos de expressividade
dO corpovoz.

___—4 PROGRAMA H,,—
O programa deverá contemplar um ou alguns dos seguintes tópicos:

—A anatomia e fisiologia do corpovoz do ator;
-A sensibilização do corpovoz dO ator;
-As diferentes abordagens práticas-teóricas dO corpovoz do ator: Stanislavski, Artaud, Grotwski, Barba

e outras;
-O corpovoz do ator e os saberes indisciplinares, transdisciplinares e

interdisciplinares;

Questões do corpovoz do ator e O(s) espaço(s);
-Corpovoz e musicalidade;
—As relações entre movimento e fala;
-O movimento expressivo;
-A fala poética;
-A criação e/ou composição corpóreo vocal e os diferentes estímulos;
—A construção de partituras corpóreo—vocais;

“



/ -A construção/criação e/ou composição de personagens a
partir do corpovoz, entre outros.
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