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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

RESOLUÇÃO Nº 107/2011/CONEPE 
 
Aprova alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 
Teatro, Licenciatura, do Campus de Laranjeiras e dá outras providências. 
O CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO da 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias; 
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP 01 de 18 de fevereiro de 2002 que 
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; 
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP 02, de 19 de fevereiro de 2002 que 
estabelece a cargahorária dos cursos de licenciatura; 
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CES 146/2002 e a Resolução CNE/CES 04, 
de 08 de março de 2004, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Teatro; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 38/05/CONEP, que aprova normas que 
disciplinam oPrograma de Monitoria da UFS; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 21/2009/CONEPE, que aprova a 
Regulamentação do Plano de Reestruturação e Expansão da Universidade 
Federal de Sergipe – REUNI-UFS; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 84/2009/CONEPE, que inclui a disciplina 
Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS como disciplina obrigatória no currículo dos 
cursos de Licenciatura e de Fonoaudiologia e como disciplina optativa nos 
demais cursos da UFS; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 05/2010/CONEPE, que substitui a Resolução 
n° 
08/2001/CONEP e aprova a criação da Central de Estágio; 
CONSIDERANDO o currículo, como um processo de construção visando 
propiciar experiências que possibilitem a compreensão das mudanças sociais e 
dos problemas delas decorrentes; 
CONSIDERANDO o parecer da relatora, Consª MARLUCY MARY GAMA 
BISPO, ao 
analisar o processo n° 11878/10-16; 
CONSIDERANDO ainda, a decisão unânime deste Conselho, em sua Reunião 
Ordinária, hoje realizada, RESOLVE: 
Art. 1º Aprovar alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 
Teatro, que tem o código 640, funciona no turno noturno, no Campus de 
Laranjeiras e do qual resulta o grau de Licenciado em Teatro. Art. 2º O curso 
tem como objetivos: 
I. Gerais: 
a) habilitar professores para o ensino de teatro, capacitando-os para a atuação 
na educação básica, escolas especializadas da área e demais contextos de 
ensino e aprendizagem, e, b) contribuir para o desenvolvimento artístico-cultural 
do Estado de Sergipe, desenvolvendo estudos que possibilitem a ampliação do 
conhecimento na área e sua aplicação em projetos educacionais. 
II. Específicos: 
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a) propiciar o desenvolvimento da cidadania por meio do conhecimento, uso e 
produção 
histórica e artística dos direitos e deveres do cidadão; 
b) preparar o licenciando para desenvolver sua prática pedagógica como uma 
ação 
investigadora; 
c) possibilitar ao licenciando a apropriação de metodologia de ação e de 
procedimentos 
facilitadores do trabalho docente, com vistas à resolução de problemas de sala 
de aula; 
d) levar o licenciando a compreender os contextos artísticos, sociais, políticos e 
institucionais, na configuração das práticas escolares; 
e) criar condições para que os futuros professores se apropriem da produção da 
pesquisa 
sobre educação e ensino de teatro e possam repensar as suas práticas 
educativas 
construindo o conhecimento num aprendizado contínuo; 
f) habilitar profissionais aptos a atuar de forma articulada na educação básica, 
em 
instituições específicas de teatro, bem como nos campos instituídos e 
emergentes; 
g) habilitar profissionais para o domínio técnico, artístico e expressivo do corpo 
visando a interpretação teatral, e, 
h) promover a construção e produção do conhecimento sobre teatro numa 
perspectiva 
dialógica entre as disciplinas. 
Art. 3° Como enfoque, o licenciado em Teatro deve contribuir para o exercício 
do pensamento reflexivo, a sensibilidade artística compreendendo sólida 
formação técnica, ética, cultural, científica e tecnológica, com aptidão para 
construir novas formas de expressão e de linguagem corporal, além de 
preparação adequada à aplicação pedagógica desses conhecimentos na sua 
prática educativa, nos ensinos fundamentais e médios e outras especificidades 
do campo teatral. 
Art. 4º As competências e habilidades a serem adquiridas pelo licenciando, ao 
longo do 
desenvolvimento das atividades curriculares e complementares desse curso são: 
I. conhecimento da linguagem teatral, suas especificidades e seus 
desdobramentos, inclusive conceitos e métodos fundamentais à reflexão crítica 
dos elementos da linguagem teatral; 
II. conhecimento da história do teatro, da dramaturgia e da literatura dramática; 
III. domínio técnico e expressivo do corpo visando à interpretação teatral; 
IV. conhecimento de princípios gerais de educação e dos processos 
pedagógicos referentes à aprendizagem e ao desenvolvimento do ser humano 
como subsídio para o trabalho educacional direcionado para o teatro e suas 
diversas manifestações; 
V. capacidade de coordenar o processo educacional de conhecimentos teóricos 
e práticos sob as linguagens cênicas e teatrais, no exercício do ensino de teatro, 
tanto no âmbito formal como em práticas não formais de ensino; 
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VI. capacidade de auto-aprendizagem contínua, exercitando procedimentos de 
investigação, análise e crítica dos diversos elementos e processos estéticos da 
arte teatral; 
VII. viabilizar pesquisa científica e tecnológica em teatro, visando a criação, 
compreensão e difusão da cultura e seu desenvolvimento; 
VIII. estimular criação e montagem de espetáculos teatrais e sua divulgação 
como manifestação do potencial artístico e pedagógico, e, 
IX. reconhecer e analisar estruturas metodológicas e domínios didáticos relativos 
ao ensino de teatro adaptando-as à realidade de cada processo de reprodução 
do conhecimento, manifesto nos movimentos ordenados e expressivos. 
Art. 5º O Curso tem ingresso único no semestre letivo correspondente à 
aprovação no Processo Seletivo, definido pela UFS, no ano correspondente de 
sua realização, sendo ofertadas anualmente 50 (cinquenta) vagas para o período 
noturno. 
Parágrafo Único: Os pesos definidos para as provas do Processo Seletivo são: 
Português 05 (cinco), Matemática 01 (um), Geografia 03 (três), Física 01 (um), 
Biologia 01 (um), Língua Estrangeira 04 (quatro), Química 01 (um), História 03 
(três). 
Art. 6° O Curso é ministrado com a carga horária de 3.045 (três mil e quarenta 
e cinco) horas que equivalem a 203 (duzentos e três) créditos, dos quais 169 
(cento e sessenta e nove) são obrigatórios, 14 (quatorze) de atividades 
complementares e 20 (vinte) são optativos. 
Parágrafo Único: O aluno deverá cursar uma média de 25 (vinte e cinco) 
créditos, um máximo de 34 (trinta e quatro) créditos e um mínimo de 17 
(dezessete) créditos por semestre. 
Art. 7° A estrutura curricular do curso está organizada em núcleos, conforme 
consta do Anexo I da presente Resolução: 
I. Núcleo de Disciplinas Teórico-Histórico-Literárias – compreende estudos 
relacionados às Ciências Humanas, à Música, à Cultura, bem como à História 
do Teatro, à Dramaturgia e às 
formas de Comunicação Humana; 
II. Núcleo de Disciplinas de Práticas Cênicas – engloba estudos relacionados 
às diferentes formas práticas da expressão teatral, assim como as disciplinas de 
Expressão Corporal e Vocal, as disciplinas de Encenação, Improvisação e 
Interpretação Teatral, Performance e as práticas cênicas; 
III. Núcleo de Disciplinas Pedagógicas e de Pesquisa – compreende domínios 
específicos relacionados à Pedagogia, à Arte-Educação, aos estudos 
Metodológicos, bem como engloba os Estágios Supervisionados; e as disciplinas 
auxiliares na execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso, e também, a 
disciplina Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS; 
IV. Núcleo de Disciplinas Visuais – compreende os estudos teóricos e práticos 
relacionados especificamente com a criação visual nas artes cênicas, a saber: a 
Cenografia, a Indumentária, a Maquiagem, a Iluminação e todos os elementos 
visuais de que se compõe o espetáculo teatral, bem como o estudo das artes 
contemporâneas, e, 
V. Núcleo de Disciplinas Complementares – compreende domínios de 
técnicas que envolvem conteúdos teórico-práticos, mas que, no entanto, fazem 
parte de um conhecimento complementar à matriz e objetivos principais do 
curso, e outras disciplinas livres que são entendidas como complementares a 
formação do licenciando. 
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Art. 8º O currículo pleno do curso é formado por um currículo geral, conforme o 
Anexo I, por um currículo padrão, definido no Anexo II, e por um Currículo 
Complementar, que inclui as disciplinas optativas, conforme definido no Anexo 
III da presente Resolução. 
Parágrafo Único: Do ementário constam as ementas das disciplinas do curso, 
conforme definido no Anexo IV da presente Resolução. 
Art. 9º O Estágio Curricular, previsto na legislação vigente, será desenvolvido 
através do Estágio Curricular Supervisionado, correspondendo a um total de 27 
(vinte e sete) créditos, e será regulado pelas 
Normas Específicas, conforme Anexo V. 
Art. 10. As normas do Trabalho de Conclusão de Curso compõem o Anexo VII 
desta Resolução. 
Art. 11. Os alunos do Curso deverão, obrigatoriamente, realizar espetáculos de 
Teatro, 
preparados durante as atividades das disciplinas Estágio Supervisionado I, 
Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado 
IV. 
Parágrafo Único: O espetáculo poderá abarcar formas distintas de performance 
teatral e terá regulamentação específica, definida pelo Colegiado do Curso. 
Art. 12. Serão aceitas como atividades complementares, aquelas definidas pelo 
Colegiado do Curso e regulamentadas pelas normas que constam no Anexo VI. 
Art. 13. As atividades de monitoria serão regulamentadas pela legislação 
específica em vigor. 
Art.14. A avaliação do processo de ensino/aprendizagem é definida de acordo 
com os planos de curso. 
I. A avaliação do processo será realizada de forma contínua e cumulativa de 
forma que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos, conforme 
a determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e definida 
no Projeto Pedagógico. 
II. As formas de avaliação poderão variar, de acordo com a natureza de cada 
disciplina, a saber: 
a) disciplinas teórico-histórico-literárias (provas escritas, trabalhos acadêmicos e 
seminários); 
b) disciplinas de práticas cênicas (apresentação de cenas, peças, 
improvisações, performances 
e relatórios de atividades); 
c) disciplinas pedagógicas e de pesquisa (relatórios e diários de atividade); 
d) disciplinas de conteúdos visuais (portfólios, apresentação de projetos, 
seminários e 
performances). 
Art. 15. A autoavaliação do curso será realizada semestralmente, pelos 
docentes, discentes e corpo técnico-administrativo, através de seminários 
pedagógicos de avaliação. 
Parágrafo Único: A autoavaliação do curso será feita mediante aplicação 
semestral de 
questionários ao corpo discente, reuniões semestrais do Colegiado específicas 
para a avaliação do curso, realização de fórum acadêmico anual de avaliação do 
curso e revisão do Projeto Pedagógico do Curso a 
cada quatro anos. 
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Art. 16. A nova matriz curricular será implementada para todos os estudantes do 
curso, exceto os concludentes em 2012.1 e 2012.2. 
Parágrafo Único: Os casos de adaptação curricular serão avaliados e resolvidos 
pelo Colegiado do Curso, de acordo com a tabela de equivalência das 
disciplinas. 
Art. 17. No momento da implantação do novo currículo, será possível a quebra 
de pré-requisitos, quando necessário, ficando a cargo do Colegiado do Curso. 
Art. 18. Os casos omissos não previstos nesta Resolução serão decididos pelo 
Colegiado do Curso, que deverá ser constituído de acordo com a legislação 
vigente. 
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor no primeiro semestre de 2012, revogando 
as disposições contrárias e em especial, as Resoluções n° 91/2006/CONEP e n° 
93/2006/CONEP. Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2011 
REITOR Prof. Dr. Angelo Roberto Antoniolli 
PRESIDENTE em exercício 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

RESOLUÇÃO Nº 107/2011/CONEPE 
ANEXO I 

ESTRUTURA GERAL DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TEATRO, 
LICENCIATURA 

Optou-se por uma estrutura curricular disciplinar, em que as disciplinas são 
consideradas como recursos que ganham sentido em relação aos âmbitos 
profissionais visados, fugindo de uma visão de disciplinas meramente 
conteudistas e apóia-se nos seguintes núcleos: Núcleo de disciplinas teórico-
históricoliterárias, Núcleo de disciplinas de práticas cênicas, Núcleo de 
disciplinas pedagógicas e de pesquisa, Núcleo de disciplinas visuais e Núcleo 
de disciplinas complementares. 
Quadro 01 – Representativo das disciplinas do Núcleo de Disciplinas 
Teórico-Histórico-Literárias 
Disciplina 
Estética e História da Arte I, Sociologia I, Antropologia I, Introdução à Psicologia 
do Desenvolvimento, História do Teatro I, Introdução à Psicologia da 
Aprendizagem 
Introdução à Filosofia, Estudo do Texto Dramático I, História do Teatro II, 
Expressões Cênicas do Folclore Brasileiro, Estudo do Texto Dramático II, Estudo 
do Texto Dramático Brasileiro, História do Teatro Brasileiro, Estética Teatral, 
Ética e Organização Social do Teatro, Laboratório de Criação Dramatúrgica *, 
Estudo do Texto Dramático III, História do Teatro Sergipano, Crítica Teatral 
Estética e História da Arte II, Elementos de Música para a Cena 
Quadro 02 – Representativo das disciplinas do Núcleo de Disciplinas de 
Práticas Cênicas 
Disciplinas: 
Expressão Corporal I, Expressão Vocal I, Montagem Didática I, Montagem 
Didática II 
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Montagem Didática III, Improvisação e Jogos Didáticos, Improvisação e 
Interpretação I* 
Teatro de Formas Animadas I, Teatro de Formas Animadas II, Teatro de Formas 
Animadas III *, Prática Cênica, Performance, Expressão Corporal II,  Expressão 
Vocal II, Improvisação e Interpretação II *, Interpretação I *, Interpretação II *, 
Interpretação III Laboratório de Criação Cênica I *, Laboratório de Criação Cênica 
II *, Técnica de Corpo para a Cena I, Técnica de Corpo para a Cena II, Tópicos 
Especiais de Teatro I, Tópicos Especiais de Teatro II, Tópicos Especiais de 
Teatro III 
 
Quadro 03 – Representativo das disciplinas do Núcleo de Disciplinas 
Pedagógicas e de Pesquisa 
Disciplina 
Introdução à Metodologia Científica, Arte/Educação, Estrutura e Funcionamento 
do Ensino, Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, Metodologia do Ensino de 
Teatro, Fundamentos do Teatro na Educação, Didática aplicada ao Ensino do 
Teatro I, Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Estágio 
Supervisionado III 
Estágio Supervisionado IV, Novas Tecnologias e o Ensino do Teatro, Trabalho 
de Conclusão de Curso I, Trabalho de Conclusão de Curso II, Didática aplicada 
ao Ensino do Teatro II, Educação Inclusiva, Seminário, Teatro e Ação Cultural, 
Pesquisa em Artes Cênicas 
 
Quadro 04 – Representativo das disciplinas do Núcleo de Disciplinas 
Visuais 
Disciplina 
Fundamentos das Artes Visuais, Cenografia, Indumentária no Teatro, 
Maquiagem Teatral, Máscaras para o Teatro, Iluminação para o Teatro, Arte 
Contemporânea 
Arte Contemporânea no Brasil, Adereços e Objetos de Cena*, Caracterização I, 
Caracterização II 
Quadro 05 – Representativo das disciplinas do Núcleo de Disciplinas 
Complementares Disciplina 
 
Acompanhamento Música e Dança: Percussão, Atividades Integradas em Dança 
e Teatro, História do Figurino, Imagem do Espetáculo de Dança, Metodologia do 
Ensino da Dança, Tópicos Especiais de Dança I, Tópicos Especiais de Dança II 
Tópicos Especiais de Danças Populares e Contemporaneidade, Desenho 
Artístico I, Produção de Texto I, Produção de Texto II, Inglês Instrumental, 
Francês Instrumental 
Espanhol Instrumental 
*Disciplinas com caráter eminentemente prático 
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ESTRUTURA CURRICULAR PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
TEATRO, 
LICENCIATURA 
Duração: 04 anos 
Carga Horária: 3.045 horas 
Número de créditos: 203 Obrigatórios: 169 Optativos: 20 Atividades 
Complementares: 14 
Créditos por semestre: Mínimo: 17 Médio: 25 Máximo: 34 
 
CÓDIGO DISCIPLINA CR CH PEL PRÉ-REQUISITO 
 
PRIMEIRO SEMESTRE 
603092 Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 04 60 3.01.0 - 
603094 Antropologia I 04 60 4.00.0 - 
603096 Sociologia I 04 60 4.00.0 - 
604110 Estética e História da Arte I 04 60 4.00.0 - 
604160 Introdução à Metodologia Científica 04 60 4.00.0 - 
604161 Arte/Educação 04 60 2.02.0 - 
TOTAL DE CRÉDITOS 24 360 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
603091 Estrutura e Funcionamento do Ensino 04 60 3.01.0 - 
603093 Introdução à Psicologia da Aprendizagem 04 60 3.01.0 - 
604114 História do Teatro I 04 60 4.00.0 - 
604118 Introdução à Filosofia 04 60 4.00.0 - 
604130 Expressão Corporal I 04 60 2.02.0 - 
604180 Fundamentos das Artes Visuais 02 30 1.01.0 - 
TOTAL DE CRÉDITOS 22 330 
 
TERCEIRO SEMESTRE 
604115 História do Teatro II 04 60 4.00.0 604114(PRO) 
604119 Estudo do Texto Dramático I 04 60 4.00.0 - 
604124 Ética e Organização Social do Teatro 02 30 2.00.0 - 
604140 Expressão Vocal I 02 30 1.01.0 604130(PRO) 
604143 Improvisação e Interpretação I * 04 60 0.04.0 - 
604162 Metodologia do Ensino de Teatro 04 60 2.02.0 604161(PRO) 
TOTAL DE CRÉDITOS 20 300 
 
QUARTO SEMESTRE 
604120 Estudo do Texto Dramático II 04 60 4.00.0 604119 (PRO) 
604123 Expressões Cênicas do Folclore Brasileiro 02 30 2.00.0 - 
604132 Montagem Didática I 04 60 1.03.0 604162(PRO) 
604142 Improvisação e Jogos Didáticos 04 60 2.02.0 - 
604163 Fundamentos do Teatro na Educação 04 60 2.02.0 604162(PRO) 
604181 Cenografia 04 60 2.02.0 604180 (PRO) 
TOTAL DE CRÉDITOS 22 330 
 
QUINTO SEMESTRE 
604122 Estudo do Texto Dramático Brasileiro 04 60 4.00.0 604120 (PRR) 
604133 Montagem Didática II 04 60 1.03.0 604132 ( PRO) 
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604135 Teatro de Formas Animadas I 04 60 2.02.0 604180 (PRR) 
604164 Didática Aplicada ao Ensino do Teatro I 04 60 2.02.0 604162 (PRO) 
604166 Estágio Supervisionado I 06 90 2.04.0 604162 (PRO) 
604182 Indumentária no Teatro 04 60 2.02.0 604181 (PRR) 
Optativa 1 04 60 
TOTAL DE CRÉDITOS 30 450 
 
SEXTO SEMESTRE 
604116 História do Teatro Brasileiro 04 60 4.00.0 604115 (PRO) 
604134 Montagem Didática III 04 60 1.03.0 604133 (PRO) 
604167 Estágio Supervisionado II 06 90 2.04.0 604166 (PRO) 
604183 Maquiagem Teatral 04 60 2.02.0 604180 (PRO) 
604182 (PRR) 
Optativa 2 04 60 Optativa 2 
Optativa 3 04 60 Optativa 3 
TOTAL DE CRÉDITOS 26 390 
 
SÉTIMO SEMESTRE 
604168 Estágio Supervisionado III 06 90 2.04.0 604167(PRO) 
604170 Novas Tecnologias e o Ensino do Teatro 04 60 2.02.0 604162(PRO) 
604171 Trabalho de Conclusão de Curso I 02 30 1.01.0 120 créditos (PRO) 
604184 Máscaras para o Teatro 02 30 1.01.0 604183(PRO) 
604185 Iluminação para o Teatro 04 60 2.02.0 604180(PRO) 
604181(PRR) 
Optativa 4 04 60 
Optativa 5 04 60 
TOTAL DE CRÉDITOS 26 390 
 
OITAVO SEMESTRE 
603090 Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 04 60 3.01.0 --- 
604169 Estágio Supervisionado IV 09 135 2.07.0 604168( PRO) 
604172 Trabalho de Conclusão de Curso II * 06 90 0.06.0 604171(PRO) 
 
TOTAL DE CRÉDITOS 19 285 
Obs: Para a integralização o aluno deverá cumprir, ainda, 210 (duzentas e dez) 
horas, relativas às 
Atividades Complementares. 
Pré-Requisitos: PRO – Obrigatório e PRR – Recomendado 
* Disciplinas de caráter eminentemente prático. 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
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RESOLUÇÃO Nº 107/2011/CONEPE 
ANEXO III 

 
ESTRUTURA CURRICULAR COMPLEMENTAR DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM 
TEATRO, LICENCIATURA 
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O currículo complementar corresponde ao conjunto de disciplinas optativas, 
necessárias à integralização dos créditos de cada curso, respeitando-se a 
legislação vigente. 
 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PEL PRÉ-REQ 
603012 Atividades Integradas em Dança e Teatro 02 30 0.00.2 50 créd. (PRO) 
603046 Imagem do Espetáculo de Dança 04 60 2.00.2 - 
603071 Tópicos Especiais de Dança I 02 30 A fixar - 
603072 Tópicos Especiais de Dança II 02 30 A fixar - 
603101 Produção de Texto I 04 60 2.02.0 - 
603102 Produção de Texto II 04 60 2.02.0 603101(PRO) 
603103 Inglês Instrumental 04 60 2.02.0 - 
603104 Francês Instrumental 04 60 2.02.0 - 
603105 Espanhol Instrumental 04 60 2.02.0 - 
603113 Desenho Artístico I 04 60 2.02.0 - 
603121 Metodologia do Ensino da Dança 04 60 2.00.2 - 
603139 História do Figurino 04 60 2.00.2 - 
603189 Acompanhamento Música e Dança: 
Percussão 
02 30 1.00.1 - 
604111 Estética e História da Arte II 04 60 4.00.0 604110(PRO) 
604112 Estética Teatral 04 60 4.00.0 - 
604117 História do Teatro Sergipano 02 30 2.00.0 604116(PRR) 
604121 Estudo do Texto Dramático III 04 60 4.00.0 604119(PRO) 
604125 Laboratório de Criação Dramatúrgica * 04 60 0.04.0 604119(PRO) 
604126 Crítica Teatral 02 30 1.01.0 604160(PRR) 
604127 Elementos de Música para a Cena 04 60 2.02.0 - 
604131 Expressão Corporal II 04 60 1.03.0 604130(PRO) 
604136 Teatro de Formas Animadas II 02 30 1.01.0 604135(PRO) 
604137 Teatro de Formas Animadas III* 02 30 0.02.0 604136(PRO) 
604138 Prática Cênica 02 30 1.01.0 604181(PRR) 
604139 Performance 04 60 2.02.0 604140(PRR) 
604141 Expressão Vocal II 04 60 1.03.0 604140(PRO) 
604144 Improvisação e Interpretação II * 06 90 0.06.0 604143(PRO) 
604145 Interpretação I * 04 60 0.04.0 - 
604146 Interpretação II * 04 60 0.04.0 604145(PRO) 
604147 Interpretação III * 04 60 0.04.0 604146(PRO) 
604148 Laboratório de Criação Cênica I * 04 60 0.04.0 80 créd. (PRO) 
604149 Laboratório de Criação Cênica II * 04 60 0.04.0 100 créd.(PRO) 
604150 Técnica de Corpo para a Cena I 04 60 1.03.0 60 créd.(PRO) 
604151 Técnica de Corpo para a Cena II 04 60 1.03.0 604150(PRO) 
604152 Tópicos Especiais de Teatro I 04 60 A fixar A fixar 
604153 Tópicos Especiais de Teatro II 04 60 A fixar A fixar 
604154 Tópicos Especiais de Teatro III 04 60 A fixar A fixar 
604165 Didática Aplicada ao Ensino do Teatro II 04 60 2.02.0 604164(PRO) 
 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PEL PRÉ-REQ 
604173 Educação Inclusiva 04 60 2.02.0 - 
604174 Seminário 02 30 1.01.0 - 
604175 Teatro e Ação Cultural 04 60 2.02.0 - 
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604176 Pesquisa em Artes Cênicas 02 30 2.00.0 604160(PRR) 
604186 Arte Contemporânea 04 60 4.00.0 604180(PRR) 
604187 Arte Contemporânea no Brasil 04 60 4.00.0 604180(PRR) 
604188 Adereços e Objetos de Cena * 02 30 0.02.0 604184(PRR) 
604189 Caracterização I 02 30 1.01.0 - 
604190 Caracterização II 02 30 1.01.0 604189(PRO) 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

RESOLUÇÃO Nº 107/2011/CONEPE 
ANEXO IV 

 
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE TEATRO, LICENCIATURA 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
603090 - Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
CR: 04 CH: 60 PEL: 3.01.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Políticas de educação para surdos. Conhecimentos introdutórios sobre 
a LIBRAS. Aspectos diferenciais entre a LIBRAS e a linguagem oral. 
603091 - Estrutura e Funcionamento do Ensino 
CR: 04 CH: 60 PEL: 3.01.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Educação e sociedade. A política educacional brasileira. Organização 
e funcionamento do ensino de 1º e 2º graus, reformas de ensino. A nova LDB, 
questões básicas (democratização do saber,  autonomia da escola, qualidade de 
ensino). O ensino de 1º e 2º graus em Sergipe. 
603092 - Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 
CR: 04 CH: 60 PEL: 3.01.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Conceituação e metodologia científica aplicada à psicologia do 
desenvolvimento. Princípios e teorias gerais do desenvolvimento físico, motor, 
emocional, intelectual e social. Principais áreas de 
pesquisa em psicologia do desenvolvimento. 
603093 - Introdução à Psicologia da Aprendizagem 
CR: 04 CH: 60 PEL: 3.01.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Aprendizagem: conceitos básicos. Teorias da aprendizagem. Os 
contextos culturais da aprendizagem e a escolarização formal. A psicologia da 
aprendizagem e a prática pedagógica. 
603094 - Antropologia I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Visão panorâmica da Antropologia em termos de fundamentos. O 
processo de formação e os principais conceitos, sobretudo o conceito de cultura: 
a importância do trabalho de campo na definição dos rumos da antropologia. 
603096 - Sociologia I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Abordagem da Sociologia em suas bases históricas, objeto de estudo 
e conceitos fundamentais a partir das concepções de Durkheim, Weber e Marx. 
604110 - Estética e História da Arte I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 
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Ementa: Elementos e conceitos básicos para a compreensão do fenômeno 
artístico. Introdução à Estética e à História da Arte. Manifestações artísticas da 
Pré-História e dos povos da Antiguidade até Roma. O pensamento medieval e 
as formas artísticas. Origens da arte cristã. O seu desenvolvimento na Europa. 
Os diferentes estilos da arte medieval. A crítica da arte no período. 
604114 - História do Teatro I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Estudo dos procedimentos estéticos e históricos característicos do 
teatro da antiguidade grega até a queda do Império Romano. Estudo das práticas 
cênicas do teatro não-ocidental. Abordagem crítico analítica dos vários aspectos 
do teatro na antiguidade e no mundo não-ocidental, em função do seu 
espaço/tempo sócio cultural. 
604115 - História do Teatro II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: 604114(PRO) 
Ementa: Estudo das práticas cênicas e dos procedimentos estéticos e históricos 
característicos do teatro da Idade Média até o século 20, com ênfase nas 
principais correntes estéticas do período. O teatro medieval. O teatro 
renascentista. O teatro elisabetano. O teatro do século de ouro espanhol. O 
teatro barroco. O teatro neoclássico francês. O teatro romântico. O teatro 
realista. Vanguardas do século 20. 
604116 - História do Teatro Brasileiro 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: 604115 (PRO) 
Ementa: Estudo dos procedimentos estéticos e históricos característicos do 
teatro brasileiro até os dias atuais. O teatro jesuítico. O teatro barroco. O teatro 
no século 19. O teatro moderno brasileiro. O teatro contemporâneo brasileiro. 
Abordagem crítico-analítica dos vários aspectos do teatro brasileiro, em função 
do seu espaço/tempo sócio-cultural. 
604118 - Introdução à Filosofia 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 
Ementa: O mundo filosófico de pensar. As características que separam a 
filosofia do mito, da religião, da ciência e da arte. Análise de temas ou problemas 
filosóficos à luz dos grandes sistemas. 
604119 - Estudo do Texto Dramático I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Estudo dos referenciais teóricos do texto dramático, em comparação 
com o texto lírico e o épico. A convenção aristotélica. O estilo grego clássico, a 
tragédia grega, a comédia grega. Shakespeare e o texto elisabetano. Molière e 
o texto neoclássico francês. 
604120 - Estudo do Texto Dramático II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: 604119(PRO) 
Ementa: Leitura e análise de textos significativos da dramaturgia do período 
Realista até as vanguardas do século XX. O teatro realista. O teatro épico. O 
teatro do absurdo. 
604122 - Estudo do Texto Dramático Brasileiro 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: 604120 (PRR) 
Ementa: Leitura e análise de textos significativos da dramaturgia brasileira nos 
séculos 19, 20 e atual. 
604123 - Expressões Cênicas do Folclore Brasileiro 
CR: 02 CH: 30 PEL: 2.00.0 Pré-requisito: - 
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Ementa: Estudo dos conceitos de identidade cultural e cultura popular. Estudo 
de 
manifestações dramáticas populares, com ênfase nos mitos e rituais da cultura 
afro-brasileira. O folclore sergipano. 
604124 - Ética e Organização Social do Teatro 
CR: 02 CH: 30 PEL: 2.00.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Estudo das questões pertinentes ao exercício da atividade teatral e ao 
artista enquanto cidadão. Estudo da função social do teatro e da inserção do ator 
como agente produtivo na sociedade contemporânea. Estudo da Legislação 
especifica e dos institutos sociais que fundamentam o exercício profissional do 
teatro. 
604130 - Expressão Corporal I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Fundamentação teórica das atividades corporais e vivência de 
atividades criativas para desinibição e desenvolvimento da expressividade. 
Estudo de técnicas elementares para o uso expressivo e espetacular do corpo. 
Alongamento e conscientização corporal. 
14 
604132 - Montagem Didática I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 1.03.0 Pré-requisito: 604162(PRO) 
Ementa: Estudo do processo específico da criação de espetáculos em 
processos educativos, através da montagem de cenas e/ou leituras dramáticas 
de textos analisados. Estudo do texto dramático. Estudo da organização do 
ensaio-aula na perspectiva da encenação didática. Caracterização do papel do 
professor diretor. 
604133 - Montagem Didática II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 1.03.0 Pré-requisito: 604132 (PRO) 
Ementa: Utilização de improvisação e jogos dramáticos para elaboração de 
cenas direcionadas principalmente para o público infantil. 
604134 - Montagem Didática III 
CR: 04 CH: 60 PEL: 1.03.0 Pré-requisito: 604133(PRO) 
Ementa:Planejamento e aplicação de atividades de improvisação e jogos 
direcionados à montagem de textos já estudados. 
604135 - Teatro de Formas Animadas I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604180(PRR) 
Ementa: Introdução ao Teatro de formas Animadas. Laboratório de confecção e 
manipulação. Apresentação de trabalhos cênicos com formas animadas em 
ambientes educativos. 
604140 - Expressão Vocal I 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: 604130 (PRO) 
Ementa: Fisiologia do aparelho vocal. Impostação da voz. Cuidados para uma 
boa saúde vocal e desenvolvimento da técnica adequada para seu uso. 
Desenvolvimento das capacidades expressivas da voz humana em situação de 
espetacularidade. 
604142 - Improvisação e Jogos Didáticos 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Teoria e prática das diversas técnicas de improvisação e jogos 
dramáticos utilizados em teatro, visando tanto o desenvolvimento de habilidades 
espontâneas, bem como de capacidades específicas como foco, concentração, 
memorização e criatividade cênica. 
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604143 - Improvisação e Interpretação I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 0.04.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Técnicas básicas de improvisação teatral e jogos dramáticos. Noções 
básicas da interpretação teatral. Construção de personagens a partir de 
dramaturgia selecionada. 
604160 - Introdução à Metodologia Científica 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Formas de conhecimento e ciência. Linguagem usual e linguagem 
científica. Metodologia do trabalho acadêmico. Métodos argumentativos 
(validade e probabilidade) e não-argumentativos. A pesquisa científica – 
montagem de um projeto. 
604161 - Arte/Educação 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Apresenta as Artes como objeto de conhecimento. Realiza atividades 
referentes às especificidades das linguagens artísticas. Ressalta os estudos de 
Arte-educação – seu significado e sua importância para a formação do professor 
de teatro. Promove o desenvolvimento da apreciação estética e 
a construção de uma consciência crítica da Arte e do mundo. Reflete o professor 
– ator no seu espaço cênico de aprendizagem artística nos planos perceptivos, 
imaginativos, produtivos, na educação dos sentidos e nos valores éticos da 
vivência coletiva. 
604162 - Metodologia do Ensino de Teatro 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604161 (PRO) 
Ementa: Estudos dos fundamentos epistemológico da didática na formação do 
educador e construção da identidade docente. Relações fundamentais no 
processo de trabalho docente: ensino/aprendizagem; sujeito/objeto/construção 
do conhecimento. Organização da dinâmica da prática pedagógica. O 
planejamento: princípios básicos. Análise dos princípios didáticos relativos ao 
teatro na educação. O ensino do Teatro no contexto dos PCNs. Estratégias para 
o ensino de Teatro na educação básica, bem como em outras perspectivas 
pedagógicas contemporâneas além da educação básica. 
604163 - Fundamentos do Teatro na Educação 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604162 (PRO) 
Ementa: Estudos de referenciais metodológicos para situações educacionais 
desenvolvidas através de atividades de criação teatral. Estudo dos princípios 
metodológicos para elaboração de planos de atividades, sua adequação à 
situação pedagógica e à resposta criativa dos alunos. Elaboração de material 
instrucional. Iniciação à prática educativa. 
604164 - Didática aplicada ao Ensino do Teatro I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604162 (PRO) 
Ementa: O papel do professor como mediador da ação artístico-pedagógica e a 
interação dialógica do aluno com o objeto de conhecimento. A relação professor 
e aluno no espaço de sala de aula. Aprendizagem significativa. Planejamento: 
conceito e fundamentos a luz de um referencial teórico. Percepção da realidade, 
projeção de finalidades e plano de intervenção. Concepção de planejamento 
pedagógico e avaliação como processo de organização do processo de ensino 
e aprendizagem. 
604166 - Estágio Supervisionado I 
CR: 06 CH: 90 PEL: 2.04.0 Pré-requisito: 604162 (PRO) 
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Ementa: Compreensão da organização e vivência do trabalho pedagógico da 
escola, bem como de outros espaços educativos formais e não-formais, 
observando os desdobramentos concernentes à práxis educativa e suas 
relações com o contexto socioeconômico e político-cultural. Estudo, 
planejamento e vivência pedagógica, sob a forma de observação sistemática e 
participação em atividades didáticas em escolas e/ou espaços alternativos de 
educação (ONG's, projetos educacionais alternativos, escolas 
comunitárias etc.). O dialogo transdisciplinar entre a teoria e a prática 
pedagógica, como instrumento indispensável para formação do professor. 
Elaboração de plano de ensino e aplicação do mesmo em situações 
educacionais. Vivência de roteirização e montagem da produção cênica. 
604167 - Estágio Supervisionado II 
CR: 06 CH: 90 PEL: 2.04.0 Pré-requisito: 604166 (PRO) 
Ementa: Aplicação e avaliação de programas de Teatro na Educação. Análise 
dos objetivos e do funcionamento da disciplina “Estágio Supervisionado” no 
sistema oficial e extra-oficial de ensino, suas especificidades práticas e 
metodológicas. Estudo dos fundamentos epistemológicos da Didática na 
formação do educador e construção da identidade docente. Relações 
fundamentais no processo de trabalho docente: ensino/aprendizagem; 
sujeito/objeto/construção do conhecimento; teoria/prática; conteúdo/forma; 
professor/aluno; aluno/aluno. Organização da dinâmica da prática pedagógica: 
o processo do planejamento. Análise dos princípios didáticos relativos ao teatro 
na educação. Vivência de roteirização e montagem da produção cênica. 
604168 - Estágio Supervisionado III 
CR: 06 CH: 90 PEL: 2.04.0 Pré-requisito: 604167 (PRO) 
Ementa: Amplia o universo do aluno nas concepções de Educação, 
Metodologias e Práticas do Ensino, a partir de estudos teóricos e práticos sobre 
a metodologia e as tecnologias de ensino desenvolvidas no campo de estágio. 
Aplicação de conhecimentos sobre o Teatro e sobre os vários aspectos dos 
processos de ensino-aprendizagem, com base nos fundamentos sócio-
filosóficos e psicológicos da Educação, através de vivências de estágio 
supervisionado em diversos espaços educativos, incluindo a utilização de 
técnicas e procedimentos didáticos referentes ao ensino-aprendizagem de 
Teatro. Vivência de roteirização e montagem da produção cênica. 
604169 - Estágio Supervisionado IV 
CR: 09 CH: 135 PEL: 2.07.0 Pré-requisito: 604168 (PRO) 
Ementa: Enfoca as metodologias e a prática de ensino na perspectiva da 
transdisciplinaridade. Produção de montagem cênica. Apresentação de relatório 
conclusivo das atividades de estágio. 
604170 - Novas Tecnologias e o Ensino do Teatro 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604162 (PRO) 
Ementa: Contempla novas metodologias para o ensino do teatro na Educação 
como formas de liberação do potencial criativo e expressivo do ser humano. A 
importância da mídia na Educação e sua utilização no ensino de teatro. 
604171 - Trabalho de Conclusão de Curso I 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: 120 créditos (PRO) 
Ementa: Introdução ao conceito de pesquisa e à epistemologia. Principais tipos 
de pesquisa. Elaboração de um projeto de pesquisa. 
604172 - Trabalho de Conclusão de Curso II 
CR: 06 CH: 90 PEL: 0.06.0 Pré-requisito: 604171 (PRO) 
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Ementa: Desenvolvimento supervisionado de um projeto de pesquisa. 
Apresentação pública. 
604180 - Fundamentos das Artes Visuais 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Abordagem teórico-prática de elementos visuais articulados ao estudo 
da cenografia, do figurino, da maquiagem, da iluminação e dos demais 
elementos visuais do espetáculo. 
604181 - Cenografia 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604180 (PRO) 
Ementa: Estudo do espaço cenográfico. Da evolução da cenografia. Estudo dos 
elementos cenográficos para aplicação em situações educacionais. Reutilização 
e adaptação de materiais. Utilização de cenáriosem espaços não-convencionais 
e utilização não convencional de espaços para a encenação. 
604182 - Indumentária no Teatro 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604181 (PRR) 
Ementa: Iniciação ao estudo do traje e do figurino cênico. Exploração das 
potencialidades lúdicas da indumentária como estimulo à imaginação e fantasia 
cênica. Adaptação e/ou reciclagem de materiais paraa elaboração de figurinos. 
604183 - Maquiagem Teatral 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604180 (PRO) - 604182 (PRR) 
Ementa: Iniciação às técnicas da maquiagem teatral (para caracterização de 
personagens). Compreensão do uso da maquiagem teatral como instrumento 
educacional. 
604184 - Máscaras para o Teatro 
CR: 02 CH 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: 604183 (PRO) 
Ementa: Criação e execução de máscaras neutras e expressivas. Prática de 
ensino envolvendo confecção e utilização de máscaras. 
604185 - Iluminação para o Teatro 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604180 (PRO) - 604181 (PRR) 
Ementa: Introdução à iluminação cênica, estudo das artes em geral e a sua 
contribuição para a iluminação teatral, com ênfase na utilização de recursos 
alternativos abordando os meios e matérias para sua confecção. 
DISCIPLINAS OPTATIVAS 
603012 - Atividades Integradas em Dança e Teatro 
CR: 02 CH: 30 PEL: 0.00.2 Pré–requisito: 50 créditos (PRO) 
Ementa: Integração da estética teatral com a linguagem da dança do ponto de 
vista das artes cênicas. Estudo dos gêneros teatrais e suas relações com o 
intérprete do palco. Identificação de parâmetros do corpo e da interpretação no 
teatro grego, medieval, clássico e romântico. 
603046 - Imagem do Espetáculo de Dança 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.00.2 Pré-requisito: - 
Ementa: Introdução às técnicas de fotografia e videografia. Noções básicas de 
linguagem fotográfica e videográfica. Emprego e utilização desses meios para a 
concepção e criação da imagem do espetáculo dedança e para o auxílio à 
pesquisa 
603071 - Tópicos Especiais de Dança I 
CR: 02 CH: 30 PEL: A fixar Pré-requisito: - 
Ementa: A fixar. 
603072 - Tópicos Especiais de Dança II 
CR: 02 CH: 30 PEL: A fixar Pré-requisito: - 
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Ementa: A fixar. 
603101 - Produção de Texto I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Como ler um texto. A coesão e a coerência textuais. A constituição do 
parágrafo. A constituição do texto. A argumentação. 
603102 - Produção de Texto II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 603101 (PRO) 
Ementa: O texto argumentativo. O texto dissertativo. A produção do texto 
científico. A resenha. O ensaio literário. Normas bibliográficas. 
603103 - Inglês Instrumental 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Estratégias de leitura de textos autênticos escritos em Língua Inglesa, 
visando os níveis de compreensão geral, de pontos principais e detalhados e o 
estudo das estruturas básicas da língua alvo. 
603104 - Francês Instrumental 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Estratégias de leitura para a compreensão global de textos autênticos 
escritos em francês. Estruturas fundamentais da língua francesa. Vocabulário. 
603105 - Espanhol Instrumental 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Estratégia de leitura para compreensão global de textos autênticos 
escritos em espanhol.Estruturas fundamentais da língua espanhola. 
Vocabulário. 
603113 - Desenho Artístico I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Percepção das formas. Técnicas específicas para o desenvolvimento 
da linguagem visual gráfica. Desenho de observação de sólidos: linha, volume, 
claro-escuro, textura e contrastes. Perspectiva. 
Sombras. Iluminação natural e artificial. Cor e perspectiva. Elaboração de 
propostas contemporâneas. Princípios da concepção e composição gráfica. 
Técnica de ampliação e redução. Adequação dos estudos à prática de ensino. 
603121 - Metodologia do Ensino da Dança 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.00.2 Pré-requisito: - 
Ementa: A didática como prática fundamentada na ação do educador e os seus 
reflexos epistemológicos. O processo de ensino aprendizagem com ênfase em 
prática inicial de dança. Projeto político pedagógico: pressupostos norteadores. 
O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber como 
intencionalidade. A didática e o ensino de dança. 
603139 - História do Figurino 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.00.2 Pré-requisito: - 
Ementa: Apresentação da trajetória histórica do figurino na dança e no teatro. O 
figurino teatral: interfaces com a moda e com os movimentos artísticos. O figurino 
no século XX, características específicas de cada década. 
603189 - Acompanhamento Música e Dança: Percussão 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.00.1 Pré-requisito: - 
Ementa: O processo formativo do dançarino e do professor de dança através da 
música. Sonoridade e expressão rítmica. Instrumentos musicais de percussão: 
histórico e tipologia. O papel e uso da percussão no ensino e composição 
coreográfica. 
604111 - Estética e História da Arte II 
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CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 604110 (PRO) 
Ementa: O ambiente cultural e a estética Humanista nos séculos XIV, XV, XVI, 
XVII e XVIII europeu. O Renascimento, o Maneirismo, o Barroco e o Rococó. 
Suas manifestações no campo das Artes Visuais. A crítica de Arte do período. 
604112 - Estética Teatral 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Abordagem epistemológica do teatro, considerando os aspectos 
estéticos, semióticos e históricos da espetacularidade. Subsídio para uma 
apreensão crítica-analítica da linguagem teatral, enquanto função do seu 
espaço/tempo sócio-cutural. 
604117 - História do Teatro Sergipano 
CR: 02 CH: 30 PEL: 2.00.0 Pré-requisito: 604116 (PRR) 
Ementa: Estudo dos procedimentos estéticos e históricos característicos do 
teatro sergipano das suas origens até os dias atuais. Abordagem crítico-analítica 
dos vários aspectos do teatro feito em Sergipe, em função do seu espaço/tempo 
sócio-cultural. 
604121 - Estudo do Texto Dramático III 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: 604119 (PRO) 
Ementa: Leitura e análise de textos significativos da dramaturgia 
contemporânea, escritos nos últimos 10anos. 
604125 - Laboratório de Criação Dramatúrgica 
CR: 04 CH 60 PEL: 0.04.0 Pré-requisito: 604119 (PRO) 
Ementa: Exercícios práticos para a criação e desenvolvimentos de textos 
dramáticos. A produção do texto dramático original. A produção do texto 
dramático a partir de material previamente existente. 
604126 - Crítica Teatral 
CR: 02 CH 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: 604160(PRR) 
Ementa: Definições de formas de realização de Crítica Teatral, a partir de 
parâmetros descritivos, interpretativos e avaliativos. Realização de exercícios de 
observação e percepção da obra teatral. Apreciação de obra teatral e execução 
de crítica escrita. 
604127 - Elementos de Música para a Cena 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Estudos das estruturas fundamentais da música: ritmo, melodia e 
harmonia, baseados nas relações de intensidade, duração, altura e timbres dos 
sons. Conhecimento de estilos musicais. 
604131 - Expressão Corporal II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 1.03.0 Pré-requisito: 604130 (PRO) 
Ementa: Estudos de Técnicas para o uso expressivo do corpo aplicadas à 
caracterização de personagens, a partir de textos analisados. 
604136 - Teatro de Formas Animadas II 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: 604135 (PRO) 
Ementa: Laboratório de confecção e manipulação de formas animadas. 
Apresentação e discussão de trabalhos cênicos em situações de ensino-
aprendizagem. 
604137 - Teatro de Formas Animadas III 
CR: 02 CH: 30 PEL: 0.02.0 Pré-requisito: 604136 (PRO) 
Ementa: Laboratório de confecção e manipulação de formas animadas, 
direcionado para a criação de peças curtas. Apresentação de trabalhos cênicos 
em situações de ensino/aprendizagem. 
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604138 - Prática Cênica 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: 604181 (PRR) 
Ementa: Apresentação individual e avaliação pública de cenas criadas a partir 
de poemas, canções informes jornalísticos, anedotas, dentre outras. 
604139 - Performance 
CR: 04 CH 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604140 (PRR) 
Ementa: Apresentação de conceitos a acerca da arte da performance, 
apresentando fundamentos que a diferenciam enquanto linguagem das demais 
áreas artísticas. Exposição de trabalhos artísticos historicamente referenciados 
e experimentações práticas a partir de estímulos individuais. 
604141 - Expressão Vocal II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 1.03.0 Pré-requisito: 604140 (PRO) 
Ementa: Uma abordagem, analítica das técnicas fundamentais ao 
aperfeiçoamento/condicionamento do potencial expressivo da voz, visando a 
aquisição de autonomia do ator no treinamento continuado e o desenvolvimento 
gradual da capacidade de auto-avaliação. 
604144 - Improvisação e Interpretação II 
CR: 06 CH: 90 PEL: 0.06.0 Pré-requisito: 604143 (PRO) 
Ementa: Técnicas de improvisação teatral e jogos dramáticos aplicadas à 
construção da personagem. Exercícios de interpretação teatral. Construção de 
personagens a partir de dramaturgia selecionada. 
604145 - Interpretação I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 0.04.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Introdução a interpretação princípios básicos da interpretação teatral. 
Desenvolvimento da imaginação, sensibilidade, expressividade do ator. 
Exercícios práticos em cenas selecionadas a partir da dramaturgia realista. 
604146 - Interpretação II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 0.04.0 Pré-requisito: 604145 (PRO) 
Ementa: Estudos sobre os elementos da caracterização; imaginação, 
criatividade, emoção, análise de personagem e a caracterização física (corpo e 
voz). Exercícios práticos em cenas selecionadas a partir da dramaturgia de 
Shakespeare. 
604147 - Interpretação III 
CR: 04 CH: 60 PEL: 0.04.0 Pré-requisito: 604146 (PRO) 
Ementa: Prática dos estilos de interpretação, a criação de uma personagem a 
partir da dramaturgia escolhida. 
604148 - Laboratório de Criação Cênica I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 0.04.0 Pré-requisito: 80 créditos (PRO) 
Ementa: Desenvolvimento de técnicas alternativas e experimentais para a 
elaboração de cenas solos e em conjunto. Composições mistas, míticas e 
arquetípicas. 
604149 - Laboratório de Criação Cênica II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 0.04.0 Pré-requisito: 100 créditos (PRO) 
Ementa: Experimentação de cenas em espaços alternativos. Relações 
interdisciplinares na composição cênica, interferências e relações com as artes 
visuais, música, arquitetura e/ou demais artes. 
604150 - Técnica de Corpo para a Cena I 
CR: 04 CH: 60 PEL: 1.03.0 Pré-requisito: 60 créditos (PRO) 
Ementa: Desenvolvimento das capacidades expressivas do corpo humano em 
situações de espetacularidade. Uma abordagem analítica das técnicas 
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fundamentais ao aperfeiçoamento/condicionamento do potencial expressivo do 
corpo, visando a aquisição de autonomia do ator no treinamento continuado e o 
desenvolvimento gradual da capacidade de auto-avaliação. 
604151 - Técnica de Corpo para a Cena II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 1.03.0 Pré-requisito: 604150 (PRO) 
Ementa: Treinamento de habilidades corporais para a fiscalização cênica. 
Composição 
Corporal de ações cênica visando a caracterização de personagens. 
604152 - Tópicos Especiais de Teatro I 
CR: 04 CH: 60 PEL: A fixar Pré-requisito: A fixar 
Ementa: A fixar. 
604153 - Tópicos Especiais de Teatro II 
CR: 04 CH: 60 PEL: A fixar Pré-requisito: A fixar 
Ementa: A fixar. 
604154 - Tópicos Especiais de Teatro III 
CR: 04 CH: 60 PEL: A fixar Pré-requisito: A fixar 
Ementa: A fixar. 
604165 - Didática Aplicada ao Ensino do Teatro II 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: 604164(PRO) 
Ementa: Analisa a organização do trabalho docente e os processos de 
construção do conhecimento para uma compreensão crítica do processo didático 
e sua redefinição na experiência concreta. Estudo da metodologia do processo 
de ensino/aprendizagem e sua utilização pelo professor de teatro em ações 
educativas. Dinâmica das atividades de ensino/aprendizagem, com interação no 
campo da arte e nos programas de educação. 
604173 - Educação Inclusiva 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Pressupostos teóricos e metodológicos da Escola Inclusiva. Análise 
histórica da Educação Especial e das tendências atuais. Os sujeitos do processo 
educacional especial. Perspectivas da EducaçãoInclusiva no sistema escolar: 
currículo, avaliação e didática. 
604174 - Seminário 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: - 
Ementa: A fixar. 
604175 - Teatro e Ação Cultural 
CR: 04 CH: 60 PEL: 2.02.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Formulação de conceitos de cultura, identidade e política cultural, e 
identificação das formas de inserção do Teatro nos processos sociais de 
formação para a cidadania. Atividades teatrais junto a grupos comunitários e 
organizações não-governamentais. 
604176 - Pesquisa em Artes Cênicas 
CR: 02 CH: 30 PEL: 2.00.0 Pré-requisito: 604160(PRR) 
Ementa: Estudo dos métodos e técnicas da pesquisa em Artes Cênicas, 
abordando as principais linhas de pesquisa dos estudos da Performance, Dança, 
Teatro, Cinema, Música, Artes Visuais, Literatura, entre outros. 
604186 - Arte Contemporânea 
CR: 04 CH: 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: 604180 (PRR) 
Ementa: Apresentação de obras de arte, artistas e movimentos de arte 
contemporânea, a partir das vanguardas européias, passando pelo modernismo 
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e chegando à atual produção contemporânea. Discussão sobre teóricos e 
filósofos contemporâneos que contextualizem a arte atual. 
604187 - Arte Contemporânea no Brasil 
CR: 04 CH 60 PEL: 4.00.0 Pré-requisito: 604180 (PRR) 
Ementa: Apresentação de obras de arte, artistas e movimentos de arte 
contemporânea brasileira, a partir do modernismo brasileiro e chegando à atual 
produção contemporânea. Discussão sobre teóricos e filósofos contemporâneos 
que contextualizem a arte brasileira atual. 
604188 - Adereços e Objetos de Cena 
CR: 02 CH: 30 PEL: 0.02.0 Pré-requisito: 604184 (PRR) 
Ementa: Criação e execução de adereços e objetos para a cena. Prática de 
ensino envolvendo confecção e execução dos mesmos. 
604189 - Caracterização I 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: - 
Ementa: Composição visual das personagens em articulação com a elaboração 
e vocal e corporal. Utilização de figurinos, maquiagem e objetos como elementos 
de significação cênica. 
604190 - Caracterização II 
CR: 02 CH: 30 PEL: 1.01.0 Pré-requisito: 604189 (PRO) 
Ementa: Técnicas de maquiagem e noções de figurino para caracterização de 
personagem, a partir dos textos utilizados na disciplina Interpretação I. 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

RESOLUÇÃO Nº 107/2011/CONEPE 
ANEXO V 

 
NORMAS DE ESTÁGIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TEATRO, 
LICENCIATURA 
SEÇÃO I 
Da Definição e dos Objetivos 
Art. 1º Com base na Resolução nº 05/2010/CONEPE, entende-se como Estágio 
Curricular Supervisionado o conjunto de horas no qual o estudante matriculado 
no ensino regular da Universidade Federal de Sergipe executa atividades de 
aprendizagem profissional e sociocultural, em situações reais de vida e de 
trabalho, na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, sob responsabilidade e coordenação desta instituição. 
Art. 2º O Estágio Curricular tem caráter eminentemente pedagógico e deve 
atender aos seguintes 
objetivos: 
I. oferecer, ao aluno a oportunidade de desenvolver atividades típicas de sua 
futura profissão na realidade social do campo de trabalho; 
II. contribuir para a formação de uma consciência crítica no aluno em relação à 
sua aprendizagem nos aspectos profissional, social e cultural; 
III. representar a oportunidade de integração de conhecimentos, visando à 
aquisição de 
competência técnico-científica comprometida com a realidade social; 
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IV. participar, quando possível ou pertinente, da execução de projetos, estudos 
ou pesquisas; 
V. permitir a adequação das disciplinas e dos cursos ensejando as mudanças 
que se fizerem necessárias na formação dos profissionais, em consonância com 
a realidade encontrada nos campos de estágio, e, 
VI. contribuir para o desenvolvimento da cidadania, integrando a Universidade à 
Comunidade. 
Art. 3º O estágio pode ser caracterizado como: 
I. Estágio Curricular Obrigatório – previsto pela Lei 11.788/2008 e constante no 
currículo 
padrão, ou, 
II. Estágio Não-Obrigatório – previsto pela Lei 11.788/2008, realizado 
voluntariamente, pelo estudante para enriquecer a sua formação acadêmica e 
profissional, podendo ou não gerar créditos para a integralização do currículo 
pleno. 
 
SEÇÃO II 
Da Estrutura Administrativa 
Art. 4º São considerados elementos fundamentais da dinâmica do Estágio 
Curricular Obrigatório: 
I. Campo de estágio; 
II. Colegiado do Curso; 
III. Estagiário; 
IV. Professor orientador; 
V. Supervisor técnico, e, 
VI. Comissão de Estágio. 
§ 1º Todo aluno cursando Estágio Curricular Obrigatório terá necessariamente 
um professor orientador e um supervisor técnico. 
§ 2º O professor orientador de estágio deverá ser eleito pelo Colegiado do Curso 
e seu mandato deverá ser de dois anos, podendo ser reconduzido mais uma vez. 
 
SEÇÃO III 
 
Do Campo de Estágio 
Art. 5º Campo de estágio é aqui definido como toda unidade ou contexto espacial 
que possua infraestrutura em termos de recursos humanos e materiais e tenha 
condições de acolher e proporcionar experiências práticas na área de Teatro. 
Parágrafo Único: As atividades de estágio poderão ser desenvolvidas em 
escolas da rede pública e privada de ensino, em instituições artísticas, 
educativas e culturais. 
SEÇÃO IV 
Da Comissão de Estágio 
Art. 6º A Comissão de Estágio é responsável pela execução da política de 
estágio definida pelo Colegiado do Curso, através do desenvolvimento dos 
programas, dos projetos e acompanhamento dosPlanos de Estágio, cabendo-
lhes também a tarefa de propor mudanças em função dos resultados obtidos. 
Art. 7º A Comissão de Estágio, designada em votação pelo Colegiado do Curso 
é composta pelos seguintes membros e será renovada a cada dois anos: 
I. um membro docente do Colegiado do Curso; 
II. professores orientadores de estágio, até no máximo de cinco, e, 
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III. um representante discente eleito pelo Centro Acadêmico. 
Parágrafo Único: A Comissão de Estágio elegerá um coordenador entre seus 
membros docentes. 
Art. 8º Compete à Comissão de Estágio: 
I. zelar pelo cumprimento dessas normas de estágio; 
II. definir normas de estágio do curso, a serem aprovadas pelo respectivo 
Colegiado do Curso; 
III. divulgar a relação de professores orientadores de estágio com as respectivas 
áreas de atuação e opções de campo de estágio, antes do período da matrícula; 
IV. encaminhar à Central de Estágios o Termo de Compromisso preenchido e 
assinado pela unidade concedente, pelo professor orientador e pelo estagiário; 
V. encaminhar a Central de Estágios a demanda semestral de vagas de Estágio 
Curricular Obrigatório e a disponibilidade de professores orientadores; 
VI. informar à Central de Estágios a relação de professores orientadores e de 
seus respectivos estagiários; 
VII. avaliar, com o Colegiado do Curso, os resultados dos programas de estágio 
curricular e propor alterações, quando for o caso; 
VIII. realizar orientação dos estagiários para sua inserção no campo de estágio; 
IX. promover reuniões com os estagiários do curso, de modo a integrar as 
experiências 
vivenciadas nos campos de estágio; 
X. promover a apresentação de relatórios finais; 
XI. promover, com o Colegiado do Curso ações que visem à atualização dos 
currículos a partir das experiências nos campos de estágio; 
XII. propor ao Colegiado do Curso modelos de Planos e de Relatório Final de 
Estágio Curricular Obrigatório e modelo de relatório semestral de Estágio Não-
Obrigatório; 
XIII. analisar os planos de Estágio Não-Obrigatório, num prazo de 08 (oito) dias 
úteis, a partir de seu recebimento encaminhando-os ao Colegiado do Curso e à 
Central de Estágios; 
XIV. proceder à captação de vagas em potenciais campos de estágio, podendo 
utilizar-se da intermediação de agentes de integração empresa-escola; 
XV. avaliar os relatórios de Estágio Não-Obrigatório, apresentados pelo 
estagiário, e, 
XVI. encaminhar para a Central de Estágios lista com nomes, endereços e 
responsáveis de novas instituições visando ampliar campos de estágio. 
 
SEÇÃO V 
 
Da Supervisão do Estágio 
Art. 9º A supervisão do estágio corresponde ao acompanhamento e à avaliação 
das atividades desenvolvidas pelo estagiário no campo de estágio e será 
realizada pelo professor orientador e/ou pelo supervisor técnico (professor 
colaborador). 
Parágrafo Único: Supervisor Técnico é um profissional de ensino fundamental 
e/ou médio vinculado ao campo de estágio e que supervisionará e orientará, no 
local as atividades do estagiário sob supervisão do professor orientador. 
Art. 10. São atribuições do professor orientador: 
I. verificar a existência de vagas, antes de encaminhar os acadêmicos para o 
estágio; 
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II. orientar o estagiário em relação às atividades a serem desenvolvidas no 
campo de estágio; 
III. contribuir para o desenvolvimento, no estagiário, de uma postura ética em 
relação a prática profissional; 
IV. discutir as diretrizes do plano de estágio com o supervisor técnico; 
V. aprovar o plano de Estágio Curricular Obrigatório dos estagiários sob sua 
responsabilidade; 
VI. acompanhar o cumprimento do plano de estágio; 
VII. acompanhar a frequência do estagiário através dos procedimentos definidos 
nas normas especificas de estágio; 
VIII. manter contato regular com o campo de estágio na forma prevista nas 
normas especificas de estágio; 
IX. orientar o aluno na elaboração do relatório final de estágio, bem como na 
encenação final de estágio IV; 
X. responsabilizar-se pela avaliação final do estágio, encaminhando os 
resultados ao Colegiado do Curso, e, 
XI. encaminhar os relatórios elaborados pelos estagiários para arquivamento 
pela Comissão de Estágio. 
Parágrafo Único: O professor orientador deverá analisar a possibilidade de 
acolher a iniciativa 
do aluno que deseje viabilizar seu próprio campo de estágio. 
Art. 11. São atribuições do supervisor técnico: 
I. orientar, discutir, assistir e avaliar o estagiário em relação às atividades 
desenvolvidas, por meio de uma relação dialógica com o professor orientador, e, 
II. encaminhar mensalmente ao professor orientador a frequência do estagiário. 
 
SEÇÃO VI 
 
Do Estagiário 
Art. 12. Estagiário é o aluno regularmente matriculado na disciplina Estágio 
Curricular 
Obrigatório ou frequentando Estágio Não-Obrigatório. 
Art.13. Compete ao estagiário: 
I. assinar Termo de Compromisso com a UFS, através da Central de Estágios, 
com a unidade concedente; 
II. elaborar, sob o acompanhamento do professor orientador e ou o supervisor 
técnico, o plano de 
Estágio Curricular Obrigatório e Estágio Não-Obrigatório; 
III. desenvolver as atividades previstas no plano de Estágio Curricular 
Obrigatório e Estágio Não-Obrigatório; 
IV. apresentar relatório final de Estágio Curricular Obrigatório e Estágio Não-
Obrigatório, 
seguindo o modelo definido pelo Colegiado do Curso; 
V. submeter-se aos processos de avaliação, e, 
VI. apresentar conduta ética. 
 
SEÇÃO VII 
 
Da Sistemática de Funcionamento do Estágio Curricular Obrigatório 
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Art. 14. Os Estágios Curriculares Obrigatórios são atividades essencialmente 
acadêmicas, com objetivos próprios, que têm funcionamento diferenciado em 
relação às demais atividades de ensino, no que se refere à matrícula, início, 
controle de assiduidade e eficiência, término e consequentemente registro das 
avaliações e desempenho. 
§ 1º A matrícula nas atividades de Estágio Supervisionado é o procedimento 
através do qual o aluno se vincula ao Estágio Curricular Obrigatório. 
§ 2º A matrícula será de responsabilidade do Colegiado do Curso, cabendo a 
este definir o seu período de realização. 
§ 3º O Colegiado do Curso deverá ofertar vagas suficientes para atender a todos 
os alunos, dentro das condições disponibilizadas previamente. 
 
SEÇÃO VIII 
Da Avaliação 
Art. 15. A avaliação do Estágio Curricular Obrigatório dar-se-á através da 
atuação e desempenho do estagiário no campo de estágio, realizada pelo 
supervisor técnico e o professor orientador, utilizando-se de relatório final a cada 
semestre ou período de estágio. 
§ 1º O relatório final de cada estágio deverá levar em consideração os planos de 
estágio 
elaborados pelo estagiário bem como seu cotidiano docente. 
§ 2º Ao final do Estágio Supervisionado IV, os alunos deverão, obrigatoriamente, 
apresentar montagem didático-pedagógica com os alunos de seu campo de 
estágio. Entende-se por montagem didático-pedagógica a realização e 
apresentação de um espetáculo cênico de caráter artístico, exibido 
publicamente. 
§ 3º Os alunos que comprovem o exercício de atividade docente regular, nas 
áreas de Artes Cênicas e afins, poderão ter redução de carga horária de Estágio 
Curricular até no máximo 200 (duzentas) horas. 
 
SEÇÃO IX 
Do Estágio Não-Obrigatório 
Art. 16. O Estágio Não-Obrigatório visa ampliar a experiência acadêmica e 
profissional do estudante, por meio do desenvolvimento de atividades 
compatíveis com a profissão na qual está sendo formado. 
§1º O Estágio Não-Obrigatório poderá ser realizado pelos alunos, desde que não 
prejudique a integralização de seus currículos plenos dentro dos prazos legais. 
§2º O Estágio Não-Obrigatório não substitui o Estágio Curricular Obrigatório. 
§3º O Estágio Não-Obrigatório poderá ser convertido em créditos para Atividades 
Complementares. 
Art. 17. São condições para a realização do Estágio Não-Obrigatório: 
I. entrega pelo estagiário Central de Estágios de um Plano de Estágio aprovado 
pela Comissão de Estágio, assim como pela unidade concedente; 
II. termo de compromisso constando as devidas condições de estágio, bem como 
as assinaturas da entidade concedente do estágio, supervisor técnico, aluno 
estagiário, professor orientador e PROEX; 
III. garantia de seguro contra acidentes pessoais a favor do estagiário, pela 
unidade concedente; 
IV. orientação do estagiário por um supervisor técnico de estágio, com anuência 
da Comissão de Estágio; 
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V. professor orientador indicado pelo Núcleo, e, 
VI. entrega ao Colegiado do Curso e à Central de Estágios, pelo estagiário, de 
relatórios 
semestrais de atividades desenvolvidas no estágio. 
Parágrafo Único: O aluno que tiver seu estágio suspenso antes desse prazo 
deverá apresentar relatório parcial das atividades. 
 
SEÇÃO X 
 
Das Competências Relativas ao Estágio Curricular Obrigatório 
Art. 18. É da competência do Colegiado do Curso: 
I. divulgar a relação dos professores orientadores e opções de campo de estágio 
antes do período da matrícula; 
II. receber as solicitações de matrícula dos alunos de Estágio Curricular 
Obrigatório; 
III. homologar os programas de atividades profissionais, preparados pela 
Comissão de Estágio, a serem desenvolvidos durante o estágio, e, 
IV. aprovar os modelos de planos e de relatório final de Estágio Curricular 
Obrigatório. 
Art. 19. São atribuições do professor orientador: 
I. orientar o estagiário em relação às atividades a serem desenvolvidas no campo 
de estágio; 
II. contribuir para o desenvolvimento, no estagiário, de uma postura ética em 
relação à prática profissional; 
III. discutir as diretrizes do plano de estágio com o supervisar técnico; 
IV. aprovar o plano de Estágio Curricular Obrigatório dos alunos sob sua 
responsabilidade; 
V. assessorar o estagiário no desempenho de suas atividades; 
VI. orientar o estagiário na utilização dos instrumentos técnicos necessários ao 
desenvolvimento de suas funções; 
VII. acompanhar o cumprimento do plano de estágio através das fichas de 
avaliação, visitas ao campo de estágio e de possíveis entrevistas com o 
estagiário; 
VIII. manter o contato regular com o campo de estágio; 
IX. comparecer às reuniões e demais promoções relacionadas ao estágio, 
sempre que convocado por qualquer das partes envolvidas com o estágio; 
X. orientar o aluno na elaboração do relatório final e/ou monografia de estágio; 
XI. responsabilizar-se pela avaliação final do estagiário, encaminhando os 
resultados ao Colegiado do Curso, e, 
XII. encaminhar os relatórios finais e/ou monografias elaborados pelos 
estagiários, para arquivamento pela Comissão de Estágio. 
Art. 20. São atribuições do supervisor técnico: 
I. orientar o estagiário na elaboração do plano de estágio; 
II. discutir o plano de estágio com o professor orientador; 
III. orientar o estagiário em relação às atividades a serem desenvolvidas no 
campo de estágio, e, 
IV. avaliar juntamente com o professor orientador a aprendizagem do estagiário 
tomando como base os indicadores estabelecidos nestas normas e outros 
definidos coletivamente. 
 



241 

 

SEÇÃO XI 
 
Das Disposições Gerais 
Art. 21. Casos omissos a este regulamento serão avaliados pelo Colegiado do 
Curso. 
Art. 22. Esta norma entra em vigor no primeiro semestre de 2012. 
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2011. 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

RESOLUÇÃO Nº 107/2011/CONEPE 
ANEXO VI 

NORMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM 
TEATRO, LICENCIATURA 
Art. 1º As Atividades Complementares se orientam a estimular a prática de 
estudos independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de 
atualização profissional, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, 
estabelecidas ao longo do Curso, notadamente integrando-as às diversas 
peculiaridades regionais e culturais, podendo ser desenvolvidas tanto no âmbito 
interno quanto externo da UFS. 
Art. 2º São consideradas Atividades Complementares: 
I. apreciação artística de eventos culturais, sejam eles, de teatro, dança, circo, 
cinema, música e performance; 
II. participação em projetos de pesquisa; 
III. participação em projetos de extensão; 
IV. participação em oficinas, cursos, mini-cursos, encontros, congressos, 
conferências, palestras, seminários e festivais de teatro; 
V. estágios não-obrigatórios; 
VI. participação em montagens teatrais; 
VII. apresentação de trabalhos em congressos, seminários, festivais de teatro e 
eventos similares; 
VIII. publicação de trabalhos e artigos científicos, como autor ou coautor; 
IX. premiação recebida na área teatral ou afim; 
X. participação como palestrante ou membro debatedor em mesa redonda, e, 
XI. publicação de livro na área de conhecimento. 
Art. 3º Uma mesma atividade não poderá gerar créditos de Atividades 
Complementares em duas modalidades diferentes. 
Art. 4º Só são elegíveis para avaliação, atividades realizadas a partir do ingresso 
do aluno no curso. 
Art. 5º A participação em Atividades Complementares dará ao aluno o direito de 
receber créditos de Atividades Complementares, mediante análise da Comissão 
de Avaliação de Atividades Complementares, sendo que cada ponto recebido 
corresponde a 01 (um) crédito acadêmico. 
Parágrafo Único: A Comissão de Avaliação de Atividades Complementares 
será composta por 03 (três) professores do Núcleo de Teatro, definidos em 
reunião do Colegiado do Curso, sob a supervisão do Núcleo Docente 
Estruturante – NDE. 
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Art. 6º Compete ao aluno solicitar à Coordenação do Curso o aproveitamento de 
suas Atividades 
Complementares, através de requerimento específico preenchido pelo aluno e 
acompanhado de xerox dos documentos comprobatórios necessários para o 
reconhecimento de cada atividade. 
§ 1º O pedido de aproveitamento de atividades deverá ser feito ao final do sexto 
período. Dessa forma, o aluno poderá requerer à Coordenação do Curso o 
registro dos créditos em seu histórico escolar, desde que tenha totalizado um 
mínimo de 04 (quatro) créditos de Atividades Complementares. 
§ 2º Para requerer, o aluno solicitante deve preencher e anexar cópia da 
documentação necessária para a comprovação de realização de cada atividade. 
Art. 7º Compete à Comissão de Avaliação de Atividades Complementares 
analisar o 
requerimento do aluno, acompanhado dos demais documentos, elegendo dentre 
os integrantes da comissão um professor que será o relator do processo. 
§ 1º A comissão se reunirá uma vez por mês, agendada a reunião a partir da 
demanda de requerimentos. 
§ 2º No prazo de 8 (oito) dias corridos, após a análise da comissão, o relator 
deverá devolver ao aluno o requerimento, com um parecer escrito e uma 
declaração constando a quantidade de pontos aproveitados como Atividades 
Complementares, acompanhado da respectiva frequência e eficiência. 
§ 3º O Coordenador do Curso encaminhará ao DAA, o pedido do aluno para 
registro dos créditos de Atividades Complementares no seu Histórico Escolar. 
Art. 8º As Atividades Complementares deverão atingir o teto de 14 (catorze) 
créditos obrigatórios para a conclusão do Curso de Licenciatura em Teatro, 
conforme Quadro de Pontuação abaixo: 
 
Atividade Comprovação,  
Pontuação para cada atividade 
Pontuação máxima do item 
I Apreciação artística de eventos culturais 
Cópia do canhoto do ingresso e relatório escrito de 1 (uma) lauda contendo a 
apreciação da atividade artística assistida * em caso de atividades em áreas 
externas, sem controle de acesso, o aluno deve justificar a apresentação de 
apenas o relatório da apreciação 1 crédito (por atividade) 
3 créditos 
II Participação em projetos de pesquisa 
Declaração do professor orientador, com quantidade de horas de participação 1 
crédito (por cada 15h de participação) 
4 créditos 
III Participação em projetos de extensão 
Declaração do professor orientador, com quantidade de horas de participação  
1 crédito (porcada 15h de participação) 
4 créditos 
IV Participação em oficinas, cursos, mini-cursos, encontros, congressos, 
conferências, palestras, seminários e festivais de teatro. Certificado de 
participação, individual ou em grupo, com duração da atividade e Programa do 
evento, quando houver 1 crédito (por cada 15h de participação) 
5 créditos 
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V Estágios não obrigatórios Declaração da instituição responsável, com 
quantidade de horas de participação 
1 créd. (por cada 15h de participação) 
6 créditos 
VI Participação em montagens teatrais 
Declaração da produção do espetáculo confirmando a participação do estudante 
Matérias de jornais que conste o nome do aluno e/ou folder do espetáculo 
1 crédito (por participação) 
4 créditos 
VII Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, festivais de teatro e 
eventos similares Certificado de participação, individual ou em grupo, e artigo ou 
resumo publicado, impresso ou digital Programa do evento 
2 créditos (por apresentação) 
6 créditos 
  
Art. 9º Os casos omissos, de natureza formal ou administrativa, serão resolvidos, 
no que couber, pelo Colegiado do Curso; aos demais aplicar-se-ão, 
supletivamente, o disposto nas Normas do Sistema Acadêmico, no Regimento 
Geral e demais normas internas da instituição. 
Art. 10. Esta norma entra em vigor no primeiro semestre de 2012. 
 
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2011 
 
VIII Publicação de trabalhos e artigos científicos, como autor ou co-autor 
Cópia do artigo ou declaração da instituição 
3 créditos (por publicação) 
9 créditos 
IX Premiação recebida na área teatral ou afim 
Declaração comprobatória 2 créditos (por premiação) 
4 pontos 
X Participação como palestrante ou membro debatedor em mesa redonda 
Declaração Programa do evento 
2 créditos (por participação) 
4 créditos 
XI Publicação de livro na área de conhecimento 
Cópia da folha de rosto do livro 4 créditos (por publicação) 
8 créditos 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

RESOLUÇÃO Nº 107/2011/CONEPE 
ANEXO VII 

NORMAS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO - TCC, DO CURSO 
DE 
GRADUAÇÃO EM TEATRO, LICENCIATURA 
SEÇÃO I 
 
Da Organização e Objetivos 
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Art. 1° O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 
relacionadas com o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, do Curso de 
graduação em Teatro. 
Art. 2° O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em pesquisa 
individual orientada, relatada sob a forma de uma monografia, em qualquer área 
do conhecimento teatral, no âmbito do Núcleo de Teatro e, será executado no 
âmbito das disciplinas: 
I. Trabalho de Conclusão de Curso I, em que o aluno será orientado em sala de 
aula quanto às técnicas de elaboração do projeto de pesquisa, e, 
II. Trabalho de Conclusão de Curso II, em que o aluno em horário livre 
desenvolverá sua pesquisa e elaborará a monografia para posterior defesa sob 
a orientação de um professor do Núcleo de Teatro ou de áreas afins. 
Parágrafo Único: A matrícula em cada disciplina deverá respeitar as exigências 
estabelecidas pelo currículo do Curso de Graduação em Teatro Licenciatura, 
bem como o calendário acadêmico estabelecido pela UFS. 
Art. 3° Os objetivos gerais do TCC são os de propiciar aos alunos do curso a 
ocasião de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento 
temático, o estímulo à produção científica e à consulta de bibliografia 
especializada, bem como o aprimoramento da capacidade de escrita, 
interpretação e análise crítica do conhecimento adquirido. 
 
SEÇÃO II 
Do Coordenador 
Art. 4° O Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso será eleito pelo 
Colegiado do Curso, dentre os professores do Curso, com título mínimo de 
Mestre. 
Parágrafo Único: Não haverá carga horária administrativa atribuída ao 
Coordenador de TCC, uma vez que o mesmo integralizará a carga horária das 
disciplinas TCC I e TCC II. 
Art. 5° Ao Coordenador de TCC compete: 
I. elaborar, e divulgar em murais e junto à coordenação do curso 
semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao TCC, em 
especial o cronograma das defesas, entrega da versão semifinal para a banca e 
receber a versão final para encerramento da disciplina; 
II. atender aos alunos matriculados nas disciplinas TCC I e TCC II; 
III. convocar, sempre que necessário reuniões com os professores orientadores 
e alunos 
matriculados em TCC I e TCC II; 
IV. manter atualizado o livro de atas das defesas; 
V. providenciar o encaminhamento à biblioteca setorial de cópias das 
monografias aprovadas; 
VI. tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias 
ao efetivo cumprimento deste Regulamento; 
VII. homologar as bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
e proceder ao encaminhamento de designação de portaria específica, e, 
VIII. confeccionar declarações de participação para os membros da banca 
examinadora. 
 
SEÇÃO III 
Dos Professores Orientadores 
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Art. 6° O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a orientação de 
um professor do Núcleo de Teatro, com a possibilidade de coorientação de 
professor universitário de outra unidade, Núcleo ou Departamento, ambos com 
titulação mínima de Mestre, e aprovado em reunião do Colegiado do Curso, cuja 
área de pesquisa tenha afinidade com o assunto ou tema abordado pelo projeto. 
Parágrafo Único: O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade de natureza 
acadêmica e pressupõe a alocação de parte do tempo de ensino dos professores 
à atividade de orientação, na forma prevista nas normas internas da UFS. 
Art. 7° Cabe ao aluno escolher o professor orientador quando estiver cursando 
a disciplina denominada Trabalho de Conclusão de Curso I, devendo, para esse 
efeito, realizar o convite levando em consideração os prazos estabelecidos neste 
Regulamento para a entrega do projeto de monografia e ciente da necessidade 
de anuência do possível orientador. 
Parágrafo Único: Durante a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I, os 
alunos 
matriculados deverão solicitar ao professor orientador pretendido uma carta de 
anuência confirmando a orientação. 
Art. 8° Na escolha do professor orientador, o aluno deve levar em consideração, 
sempre que possível, a distribuição de acordo com as áreas de interesse dos 
professores, bem como a distribuição equitativa de orientandos entre eles. 
Art. 9° Cada professor poderá orientar, no máximo, 6 (seis) alunos por semestre. 
Art. 10. A substituição de orientador só é permitida quando outro docente 
assumir formalmente a orientação, mediante anuência expressa do professor 
substituído, e aprovado em reunião do Colegiado do Curso. 
Parágrafo Único: É da competência do Coordenador de TCC a solução de 
casos especiais, podendo, se entender necessário, encaminhá-los para análise 
pelo Colegiado do Curso. 
Art. 11. O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres 
específicos: 
I. frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC; 
II. atender semanalmente seus alunos orientandos, em horário previamente 
fixado; 
III. analisar e avaliar os trabalhos parciais que lhes forem entregues pelos 
orientandos; 
IV. assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as 
atas finais das sessões de defesa; 
V. requerer ao Coordenador de TCC a inclusão dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso de seus orientandos na pauta semestral de defesas; 
VI. decidir, juntamente com o seu orientando, a composição da banca 
examinadora do TCC, indicando, inclusive, suplente em caso de ausência de 
algum dos membros; 
VII. efetuar o convite aos membros da banca examinadora (especificando data 
e horário da apresentação) e distribuir as monografias para mesmos, e, 
VIII. cumprir e fazer cumprir este regulamento. 
Art. 12. A responsabilidade pela elaboração da monografia é integralmente do 
aluno, o que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, 
dentro das normas definidas neste regulamento, as atribuições decorrentes da 
sua atividade de orientação. 
 
SEÇÃO IV 
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Dos Alunos em Fase de Realização do Trabalho de Conclusão de Curso 
Art. 13. O aluno em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes 
deveres 
específicos: 
I. frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador do TCC ou pelo seu 
orientador; 
II. manter contatos, no mínimo, semanais com o professor orientador para 
discussão e 
aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 
III. cumprir o calendário divulgado pela Coordenadoria do TCC para entrega de 
projetos, 
relatórios parciais e versão final do trabalho; 
IV. elaborar a versão final de seu TCC, de acordo com o presente regulamento 
e as instruções de seu orientador e do Coordenador de TCC; 
V. entregar ao orientador, ao final do semestre 3 (três) cópias de seu TCC, para 
que o mesmo possa assinar e distribuir aos demais membros da banca; 
VI. comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o 
TCC, e, 
VII. cumprir e fazer cumprir este regulamento. 
Art. 14. O não cumprimento do disposto nesses incisos autoriza o professor a 
desligar-se dos encargos de orientação, através de comunicação oficial ao 
Coordenador de TCC. 
Parágrafo Único: Cabe ao Núcleo Docente Estruturante – NDE, em 
consonância com o Coordenador de TCC, indicar outro professor-orientador 
para substituir o professor que se desliga. 
 
SEÇÃO V 
Do Projeto de Monografia 
Art. 15. O aluno deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com este 
regulamento e com as recomendações do seu professor orientador. 
§ 1º A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos 
nas normas da ABNT. 
§ 2º Em caso de apresentação cênico-prática complementar à monografia final, 
a mesma deve estar prevista e indicada no projeto de TCC. 
Art. 16. A estrutura do projeto do TCC compõe-se de: 
I. introdução e/ou problemática 
II. objetivos; 
III. justificativas; 
IV. fundamentação teórica; 
V. procedimentos metodológicos; 
VI. referências bibliográficas. 
Art. 17. Cabe aos professores orientadores e ao professor responsável pela 
disciplina TCC I a 
avaliação e aprovação dos projetos apresentados pelos alunos. 
Art. 18. Aprovado o projeto de TCC, a mudança de tema só é permitida mediante 
a elaboração de um novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos: 
I. ocorrer a mudança dentro de um prazo não superior a 15 (quinze) dias, 
contados da data de início do período letivo referente à disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso; 
II. haver a aprovação do professor orientador; 
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III. existir a concordância do professor orientador em continuar com a orientação, 
ou a 
concordância expressa de outro docente em substituí-lo, e, 
IV. haver a aprovação do Coordenador de TCC. 
Parágrafo Único: Pequenas mudanças, que não comprometam as linhas 
básicas do projeto, são permitidas a qualquer tempo, desde que sejam feitas 
com a autorização do professor orientador. 
 
SEÇÃO VI 
Da Monografia 
Art. 19. A monografia, expressão formal do Trabalho de Conclusão do Curso, 
deve ser elaborada considerando-se: 
I. na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da 
ABNT; 
II. no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 3° deste regulamento, 
com a vinculação direta do seu tema a um dos ramos do conhecimento na área 
de teatro, preferencialmente aqueles identificados pelas disciplinas ofertadas no 
currículo, e, 
III. um mínimo de 25 (vinte e cinco) páginas de conteúdo. 
Parágrafo Único: A monografia escrita poderá ser complementada com 
apresentação cênico prático, em casos em que orientando e orientador julguem 
necessário expressão prática da pesquisa. 
Art. 20. A estrutura da monografia compõe-se de: 
I. capa; 
II. folha de rosto; 
III. folha de aprovação; 
IV. agradecimentos (opcional); 
V. sumário; 
VI. listas de figuras e tabelas etc. (caso haja); 
VII. resumo; 
VIII. introdução; 
IX. desenvolvimento; 
X. considerações finais (ou conclusões); 
XI. anexos (quando for o caso), e, 
XII. referências bibliográficas. 
Art. 21. As cópias da monografia encaminhadas às bancas examinadoras 
devem ser apresentadas segundo as normas da ABNT. 
 
SEÇÃO VII 
Da Apresentação de Trabalho Cênico-Prático Complementar 
Art. 22. Em casos de opção por complementação cênico-prática do Trabalho de 
Conclusão de Curso, o mesmo deverá ser orientado de acordo com as diretrizes 
dos seguintes parágrafos. 
§ 1º A natureza do trabalho cênico-prático, bem como sua duração, será definida 
entre orientando e orientador, podendo definir-se, por exemplo, como uma 
apresentação teatral, performática, realização de demonstração de exercícios ou 
uma oficina com participação de terceiros. 
§ 2º O trabalho cênico-prático deverá ter sido realizado previamente à 
apresentação do mesmo para a banca examinadora, uma vez que seus dados 
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conclusivos já deverão constar no desenvolvimento da monografia, a não ser 
que seu ineditismo faça parte do planejamento do projeto de pesquisa; 
§ 3º Parte do trabalho cênico-prático deverá estar registrado por escrito e/ou por 
imagens no trabalho de monografia. 
§ 4º Cabe ao orientador do aluno informar e agendar com o Coordenador do 
TCC e a banca examinadora, data, horário e local da apresentação pública do 
trabalho cênico-prático complementar ao Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
SEÇÃO VIII 
Da Banca Examinadora 
Art. 23. A monografia é defendida pelo aluno perante banca examinadora 
composta pelo 
professor orientador, que a preside, e por outros 2 (dois) membros com 
qualificação adequada (título de mestre e/ou doutor) para o julgamento do 
trabalho sendo que pelo menos um deles deve integrar o corpo docente do 
Núcleo de Teatro da UFS. 
§ 1º Poderá compor a banca profissional que tenha título mínimo de graduação, 
mas cuja capacidade artística e/ou acadêmica seja reconhecida pelo orientador, 
com aprovação do Coordenador do TCC, com anuência do Colegiado do Curso. 
§ 2º O professor orientador deve indicar um membro suplente em caso de 
ausência de algum dos membros efetivos. 
Art. 24. A banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com 3 
(três) membros presentes. 
 
SEÇÃO IX 
Da Apresentação da Monografia 
Art. 25. As sessões de apresentação das monografias são públicas, assim como 
as apresentações cênico-práticas, quando houver, também o são. 
Parágrafo Único: Não é permitido aos membros das bancas examinadoras 
tornarem públicos os conteúdos das monografias antes de suas apresentações 
públicas. 
Art. 26. O Coordenador do TCC deve elaborar calendário semestral fixando 
prazos para a entrega das monografias, realização das apresentações e entrega 
da versão final para os bancos de dados. 
Parágrafo Único: O calendário de apresentação das monografias deverá ser 
realizado, 
totalmente, com até, no máximo, 15 (quinze) dias de antecedência do fim do 
semestre letivo oficial. 
Art. 27. Ao término da data limite para a entrega das cópias das monografias, o 
Coordenador de TCC divulgará publicamente a composição das bancas 
examinadoras, os horários e as salas destinadas às suas defesas. 
Art. 28. As monografias, após aprovadas por seus respectivos orientadores, 
deverão ser entregues pelo orientando à banca com um prazo mínimo de 15 
(quinze) dias de antecedência com relação à data da defesa. 
Art. 29. Na apresentação pública, o aluno tem entre 10 (dez) e 15 (quinze) 
minutos para apresentar seu trabalho e cada componente da banca 
examinadora até 10 (dez) minutos para fazer sua arguição, dispondo ainda o 
discente de igual tempo para responder a cada um dos examinadores. 
Parágrafo Único: No caso de apresentação de Trabalho Cênico, o estudante 
tem entre  
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(quinze) e 30 (trinta) minutos para apresentá-lo. 
Art. 30. A atribuição das notas dar-se-á após o encerramento da etapa de 
arguição, em reunião restrita à banca examinadora. 
§ 1º Cada examinador atribuirá uma nota individual à monografia do aluno, 
levando em 
consideração o texto escrito, a sua exposição oral e a defesa na arguição pela 
banca examinadora. 
§ 2º A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas atribuídas 
pelos membros da banca examinadora. 
§ 3° Para aprovação o aluno deve obter nota igual ou superior a 5 (cinco) na 
média das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora. 
Art. 31 Em caso de trabalho cênico-prático, complementar à monografia final, a 
banca 
examinadora, composta pelos mesmos três membros, também deverá assistir 
ao trabalho cênico-prático, de acordo com a agenda divulgada anteriormente 
pelo Coordenador do TCC, e atribuir-lhe nota de acordo com as regras 
estabelecidas nos parágrafos que seguem. 
§ 1º Cada examinador atribuirá uma nota individual ao trabalho cênico-prático, 
levando em consideração sua pertinência com o trabalho escrito desenvolvido. 
§ 2º A nota final do aluno, no trabalho cênico prático, é o resultado da média 
aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora. 
§ 3° Nos casos de apresentação cênico-prática complementar à monografia 
escrita, a atribuição de nota final do Trabalho de Conclusão de Curso do aluno 
será a média aritmética da nota final referente ao trabalho cênico-prático e a nota 
final referente à apresentação da monografia. 
§ 4° Para aprovação final o aluno deve obter nota igual ou superior a 5 (cinco) 
na média final das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora. 
Art. 32. A banca examinadora, no caso da apresentação oral da monografia, 
pode sugerir ao aluno que reformule aspectos de sua monografia registrando em 
ata as solicitações e, nestes casos, o orientando deve cumpri-las num prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos e encaminhá-la ao orientador que, após 
verificar o atendimento das revisões solicitadas pela banca, reencaminhará a 
mesma ao Coordenador do TCC. 
Art. 33. O aluno que não entregar a monografia, ou que não se apresentar para 
a sua exposição oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, 
está automaticamente reprovado. 
Art. 34. A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora, deve 
ser registrada no livro de Atas respectivo, ao final da sessão de apresentação 
oral. 
§ 1º Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo tema 
de monografia e com o mesmo orientador. 
§ 2º Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o processo para 
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso II, desde a elaboração do projeto 
de pesquisa. 
§ 3º Compete ao Colegiado do Curso analisar os recursos das avaliações. 
Art. 35. Ao aluno matriculado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II, 
cuja monografia haja sido reprovada, é vedada a defesa da mesma ou de nova 
monografia, qualquer que seja a alegação, no mesmo semestre da reprovação. 
 
SEÇÃO X 
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Da Entrega da Versão Definitiva da Monografia 
Art. 36. A versão definitiva da monografia, após apresentação pública e 
aprovação, deve ser encaminhada pelo aluno à Coordenação do TCC, em até 
10 (dez) dias corridos contados a partir da data de apresentação pública, em 
meio digital, ou seja, em 2 (duas) mídias de CD, e em 02 (dois) exemplares 
impressos que, devem ser encadernados. 
§ 1º No caso de reformulação, para conclusão da disciplina, o aluno deve atender 
às recomendações constantes da ata de apresentação de monografia, 
compondo a versão final da monografia, que deve ser revista pelo orientador e 
então entregue ao Coordenador do TCC, em até 20 (dez) dias corridos contados 
a partir da data da apresentação pública. 
§ 2º É optativo ao aluno entregar a versão final de sua monografia em capa dura, 
com gravaçãoem dourado do nome do aluno, orientador, título e local e data de 
aprovação. 
 
SEÇÃO XI 
Das Disposições Finais 
Art. 37. Casos omissos a este regulamento serão avaliados pelo Coordenador 
do TCC e Colegiado do Curso. 
Art. 38. Esta norma entra em vigor no primeiro semestre de 2012. 
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2011. 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

RESOLUÇÃO Nº 107/2011/CONEPE 
ANEXO VIII 

 
TABELA DE EQUIVALÊNCIA DO NÚCLEO DE GRADUAÇÃO EM TEATRO 
Código Currículo Atual Código Currículo Proposto 
604082 Estética e História da Arte I 604110 Estética e História da Arte I 
604083 Estética e História da Arte II 604111 Estética e História da Arte II 
604016 Estética Teatral 604112 Estética Teatral 
604087 História da Arte 604113 História da Arte 
604027 História do Teatro I 604114 História do Teatro I 
604028 História do Teatro II 604115 História do Teatro II 
604065 Teatro Brasileiro 604116 História do Teatro Brasileiro 
604084 Introdução à Filosofia 604118 Introdução à Filosofia 
604017 Estudo do Texto Dramático I 604119 Estudo do Texto Dramático I 
604018 Estudo do Texto Dramático II 604120 Estudo do Texto Dramático II 
604019 Estudo do Texto Dramático Brasileiro 604122 Estudo do Texto 
Dramático Brasileiro 
604025 Folclore Brasileiro e Teatro 604123 Expressões Cênicas do Folclore 
Brasileiro 
604021 Ética e Organização Social do Teatro 604124 Ética e Organização Social 
do Teatro 
604014 Dramaturgia e Criação Coletiva 604125 Laboratório de Criação 
Dramatúrgica 
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604015 Elementos de Música para a Cena 604127 Elementos de Música para a 
Cena 
604022 Expressão Corporal e Vocal I 604130 Expressão Corporal I 
604023 Expressão Corporal e Vocal II 604131 Expressão Corporal II 
604044 Montagem Didática I 604132 Montagem Didática I 
604045 Montagem Didática II 604133 Montagem Didática II 
604046 Montagem Didática III 604134 Montagem Didática III 
604051 Teatro de Formas Animadas I 604135 Teatro de Formas Animadas I 
604052 Teatro de Formas Animadas II 604136 Teatro de Formas Animadas II 
604053 Teatro de Formas Animadas III 604137 Teatro de Formas Animadas III 
604048 Prática Cênica 604138 Prática Cênica 
604024 Fisiologia da Voz 604140 Expressão Vocal I 
604057 Técnica Vocal II 604140 Expressão Vocal II 
604033 Improvisação e Jogos Didáticos 604142 Improvisação e Jogos Didáticos 
604031 Improvisação e Interpretação I 604143 Improvisação e Interpretação I 
604032 Improvisação e Interpretação II 604144 Improvisação e Interpretação II 
604035 Interpretação I 604145 Interpretação I 
604036 Interpretação II 604146 Interpretação II 
604037 Interpretação III 604147 Interpretação III 
604038 Laboratório de Criação Cênica I 604148 Laboratório de Criação Cênica 
I 
604039 Laboratório de Criação Cênica II 604149 Laboratório de Criação Cênica 
II 
604055 Técnica de Corpo para a Cena I 604150 Técnica de Corpo para a Cena 
I 
604056 Técnica de Corpo para a Cena II 604151 Técnica de Corpo para a Cena 
II 
604059 Tópicos Especiais de Teatro I 604152 Tópicos Especiais de Teatro I 
604061 Tópicos Especiais de Teatro II 604153 Tópicos Especiais de Teatro II 
604062 Tópicos Especiais de Teatro III 604154 Tópicos Especiais de Teatro III 
604085 Introdução à Metodologia Científica 604160 Introdução à Metodologia 
Científica 
604081 Arte/Educação 604161 Arte/Educação 
604043 Metodologia do Ensino de Teatro 604162 Metodologia do Ensino de 
Teatro 
 
Código Currículo Atual Código Currículo Proposto 
604026 Fundamentos do Teatro na Educação 604163 Fundamentos do Teatro 
na Educação 
604071 Estágio Supervisionado de Roteirização 
e Montagem Cenográfica I 
604166 Estágio Supervisionado I 
604072 Estágio Supervisionado de Roteirização 
e Montagem Cenográfica II 
604167 Estágio Supervisionado II 
604073 Estágio Supervisionado de Roteirização 
e Montagem Cenográfica III 
604168 Estágio Supervisionado III 
604074 Estágio Supervisionado de Roteirização 
e Montagem Cenográfica IV 
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604169 Estágio Supervisionado IV 
604047 Novas Tecnologias e o Ensino do Teatro 604170 Novas Tecnologias e 
o Ensino do 
Teatro 
604063 Trabalho de Conclusão de Curso I 604171 Trabalho de Conclusão de 
Curso I 
604064 Trabalho de Conclusão de Curso II 604172 Trabalho de Conclusão de 
Curso II 
604049 Seminário 604174 Seminário 
604054 Teatro e Ação Cultural 604175 Teatro e Ação Cultural 
604086 Introdução ao Estudo das Artes Visuais 604180 Fundamentos das Artes 
Visuais 
604013 Cenografia 604181 Cenografia 
604034 Indumentária no Teatro 604182 Indumentária no Teatro 
604042 Maquiagem e Máscara 
604183 Maquiagem Teatral 
604184 Máscaras para o Teatro 
604029 Iluminação para o Teatro 604185 Iluminação para o Teatro 
604011 Caracterização I 604189 Caracterização I 
604012 Caracterização II 604190 Caracterização II 
603011 
Acompanhamento Música e Dança: 
Percussão 
603189 Acompanhamento Música e Dança: 
Percussão 
603045 História do Figurino 603139 História do Figurino 
603027 Desenho Artístico I 603113 Desenho Artístico I 
 
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2011 
 

 

 

 

  

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE 

ESCOLA DE TEATRO E DANÇA 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

http://www.ufpa.br/index.php
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CURSO: Licenciatura Plena  em 

Dança. 

    Disciplina:  Caracterização e 

Visagismo. 

PROFESSOR: CLÁUDIO DÍDIMA 

 Parfor: Marabá / Turma: 2013 

 

 

 

1– EMENTA:  

           A evolução histórica da maquiagem na dança. Os diferentes tipos de 
pele.  As possibilidades de aplicação da maquiagem. Os materiais utilizados 
para a elaboração e estruturação de criação para os espetáculos. A disciplina 
Caracterização: Visagismo é oportunizar considerações ao entendimento sob 
a luz dos processos criativos na concepção e execução da Maquiagem, a 
partir da reflexão tanto artístico e cientificas sem dissociá-los da prática e 
teoria  e das  possibilidades de um arcabouço teórico que acolha discussões 
entre as diversas linguagens artísticas, que caracterizam a 
interdisciplinariedade do campo metodológico  com as demandas da 
atualidade na área das Artes Dramáticas e na elaboração de Projetos e 
Seminários de Pesquisa  nos grupos de dança em Belém do Pará. 

2 – OBJETIVOS 

Geral: Investigação das possibilidades do uso da  maquiagem como método 

expressivo. Percepção como via de comunicação. Conscientização das 

potencialidades expressivas. Conhecer os diferentes tipos de materiais e 

matérias primas  existentes no mercado e sua concepção e construção  

para a utilização da maquiagem artística nas Artes Dramáticas. 

 

 

  

  

 

Específico:  

 

         Oportunizar ao aluno a compreensão e a reflexão crítica sobre os 

elementos das expressões e noções teóricas e praticas da maquiagem e 

caracterização nos diversos tipos de Espetáculo de dança no mundo.  

             



254 

 

            Conhecer as origens históricas da maquiagem no mundo. 

             . 

          Levar o aluno a refletir sobre a importância da maquiagem e da 

caracterização na dança. 

             

             Discutir as diferentes concepções e estilos de dança de varias 

épocas nas sociedades. 

 

                  Identificar e conhecer os materiais  da cosmetologia, e técnicas de 

uso. 

 

            Vivenciar a prática, conceber e elaborar maquiagens, no próprio rosto, 

e em grupo como elemento a fim de desvendar os processos de luz e 

sombras em cena e na construção de principais tipos usados em espetáculos 

de dança. 

 

              Apresentar uma cena a partir de textos, fotos e filmes selecionados 

por épocas, e construir uma maquiagem por meio da caracterização e 

estilização de personagens. 

            

                

 

   

 

  

 

3 – COMPETÊNCIAS / HABILIDADES  

• Conhecer e pesquisar as propriedades de diferentes materiais e suas 

possibilidades de uso para a construção de Maquiagem artística  nas Artes 

Dramáticas . 

• Analisar as aplicações de novas tecnologias em maquiagem, 

contextualizando-as de acordo com as propostas do espetáculo em Dança. 

• Escolher materiais e equipamentos que viabilizem a proposta para o 

espetáculo. 
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4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I - ORIGEM E EVOLUÇÃO DA MAQUIAGEM –  

• Apresentação da disciplina. Breve história da maquiagem I. Início do 

trabalho e material e Leitura do texto “A Cenografia da Face”, Dissertação 

de mestrado, Marcele D.de Toledo leite. 

• Apresentação de vídeo , seguida de debate. 

• Trabalho Prático: Descoberta de possibilidades de maquiagem para cena 

 

UNIDADE II - TIPOS DE MAQUIAGEM –  

•  Maquiagem corporal historia e técnicas. 

• As cores na maquiagem; misturas e problemas da cor pigmento e cor luz. 

• Maquiagem expressionista. Apresentação do Filme 

• Trabalho Prático: 

UNIDADE III – CORES –  

• O uso das cores, luz e sombra. – Laboratório de luz ( caixa preta) 

• A cor em diferentes tipos de Pele. 

• A percepção do significado das cores em contextos específicos 

- Cultura 

- Religião 

- Grupos  de danças( Em Belém do Pará) 

UNIDADE IV –  

• Técnica de Envelhecimento 

• Maquiagem Corporal 

• Trabalho Prático 

• Seminário Teórico e Prático( Avaliação) 

 

6 – RECURSOS DIDÁTICOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Sala de aula teórica com recurso de datashow 

Sala de aula prática (Sala de Maquiagem) 
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7 - METODOLOGIA 

Aulas expositivas e dialogadas. 

Aulas práticas com experimentação de técnicas. 

Leitura de textos relacionados com bibliografia recomendada. 

Visitas nos Grupos de Dança na Cidade de Belém do Pará. 

 

 

8 – AVALIAÇÃO 

8.1 – REALIZAÇÃO DE TRABALHOS 

Trabalhos individuais ou em grupos realizados em sala de aula. 

Atividades individuais ou em grupos realizadas fora de sala de aula. 

8.2 – PARTICIPAÇÃO EM SALA 

Assiduidade, pontualidade e participação nas aulas com freqüência mínima 

de 75%. 

As faltas devem ser justificadas por escrito e entregues à secretaria 

acadêmica. 

O aluno que faltar às aulas deve entregar resenha do material apresentado 

até o final de cada unidade. 

A avaliação é formativa e contínua valoriza o processo do dia-a-dia em sala 

de aula. 

 

 

 

9 - REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 BOURCIER, Paul. História da Dança no Ocidente. São Paulo: Martins Fontes, 
1987. 

CAMINADA, Eliana. História da Dança: Evolução Cultural. Rio de Janeiro: 
Sprint,1999. 
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expressivas e comunicativas da maquiagem na arte teatral. São Paulo: 
ECA/USP – Dissertação de Mestrado, 2005. 

 

MOLINOS, Duda. Maquiagem. São Paulo: Editora SENAC, 2000. 

PAVIS, Patrice, A analise do Espetáculos, São Paulo:  Ed. Perspectiva, 
2003.  

JANSON, H. W. História da arte: panorama das artes plásticas e da 
arquitetura da pré-história à atualidade. 2 ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbemkian, 1977.  

SUZUKI, Eico. Nô, teatro clássico japonês. São Paulo: Editora do Editor, 
1977. 

  

LEITE, Marcelo Denny de Toledo. A cenografia da face. Funções expressivas 
e comunicativas da maquiagem na arte teatral. São Paulo: ECA/USP – 
Dissertação de Mestrado, 2005. 
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QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES – UFPA  

 

 

1 – Fale do seu percurso artístico acadêmico: 

       Eram nove e quarenta e cinco da manhã do dia 12 de maio de 1974. 

A janela se abriu.   O sol rasgava as folhas das centenárias mangueiras da antiga 

cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará.  Minha mãe suspira de alivio ao 

ouvir os ruídos do meu choro , abraça-me, beija-me suavemente nos olhos. A 

bela jovem de 19 anos de nome Izabel Cristina aguardava-me. Entrega-me ao 

meu e pai, e diz! - Este é “o nosso amor perfeito”, direcionando as palavras ao 

seu marido; ele por sua vez declara! “- Nossa, esse menino é cara da Marilia 

Pêra, só nariz.!.” Todos que estavam ali riam, pois era algo muito particular a 

todos da minha  família.       

 

    

Aos quatro anos de idade ganhei da minha da avó paterna uma cadela 

vira lata meio avermelhada, que no primeiro momento de carinho deixei cair no 

chão; minhas mãos eram frágeis e pequenas, mas tarde, após o susto a cadela 

se chamaria Peteca, a paixão que carrega pelos animais até os dias de hoje. 

Pois bem,  por incrível que pareça essa foi a minha primeira experimentação no 

mundo das “artes plásticas”. Lembro-me perfeitamente como Peteca foi pintada, 

usei o estojo de maquiagem da minha avó, passei tanto batom que todos 

pensavam que eu estava ferido. Sinto o cheiro daquele dia até hoje. Segredo 

revelado neste instante. 

      

Minha vida foi marcada pelo caminho das artes. Presenteado pelo deus 

Dionísio as minhas avós carregavam historias e trajetórias artísticas; minha avó 

paterna era cantora e atriz, trabalhou em circo e fez teatro de revista; viajou pelo 

mundo a fora a outra por sua vez tentou os palcos, mas a literatura  e poesia 

arrancaram-lhe a paz. Esse mundo sempre fez dos meus fins de semana o meu 

maior segredo, nunca dividia esse espaço com os amigos da escola e com da 

vizinhança; há não ser com os irmãos e primos. Deixava de lado todos os meus 

brinquedos, o bom mesmo era viver no Teatro de Tábuas, lá no castelo azul de 

portas e janelas cor de vinho. Na verdade era o viver “entre”  os  corpos dos 

personagens que se faziam presentes em meu pensamento, ser o queria ser; e 

pronto. Imaginemos isso para um garoto no final dos anos 70. 
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 O Reflexo. Vivendo num casarão dominado por mulheres singulares. 

Além da relevância de suas existências. .Claro, que esse convívio com tantas 

mulheres, levou-me a transitar com maior sensibilidade ao universo feminino, 

compreendendo desde cedo a linguagens desses corpos. O ritmo doméstico, o 

temperamento e expressões de cada uma deixa o registro em minha memória. 

Esse mundo se tornaria um espelho o qual a cada instante trocava olhares, 

códigos a espera de quem acabara de comungar num silencio gritante.  

 

 A espera da primeira cena. Bem, no centro do quarto de minha avó existia 

uma a penteadeira com lâmpadas contornando o espelho. Esplendida. Na 

presença do meu pai, a penteadeira era um objeto comum sem vida. Revelando 

algo sagrado e tentador, uma expressão de risco. Sentado na soleira da porta 

da cozinha ouvia o quebrar dos ganhos da antiga mangueira que o meu avô, 

plantara há anos, a chuva das duas da tarde se fazia presente, teimava em 

matizar, e colorindo em tons mais escuro tudo que havia no quintal, o vento 

soprando, as roupas penduradas, uma valsa suspensa se fazia presente em meu 

corpo. Todo encharcado coma água da chuva. Ria, em ver o desespero das 

minhas tias tentando tirar a roupa do sol que estava pra quarar Não tirava os 

olhos dos lençóis bordados de minha avó, feitos a mão por sua madrinha de 

casamento. Ficava paralisado a cada mistura dos tecidos que coloriam a mesa 

de passar. Meu pai mal dobrava a esquina da rua e minha avó dizia: - Seu pai já  

saiu meu filho... ! Era, o ouvir dos três toques da campainha para entrar em cena.  

O palco era meu, pegava todas as revistas de moda espalhadas pela casa, logo 

se formava uma fila de estamparia e cores pelo meu quarto, uma gritaria só, o 

espetáculo tinha certeza que ganharia mais cor, possibilitando-me o diálogo com 

as roupas, os penteados e maquiagens tudo isso fazia parte de uma celebração, 

regados a bolinhos de goma de tapioca, sucos, licor de gengibira e guarasuco. 

O que mais me chamava de fato era a maquiagem de Dona Carlota, 

representante oficial da Avom, recém chegada do Paraguai, trazia consigo uma 

enorme bolsa amarela que carregava com maestria e orgulho os produtos de 

beleza. As variedades de sombras, lápis de olho, base, pó compacto e batons e 

outras quinquilharias, da primeira sacoleira da vizinhança. Quando a procissão 

saía do quarto, elegiam a mais bela da tarde. Pausa. Contemplação.  

Lembranças como essas geram de imediato a força que a natureza tudo pode 

ser divino, de um momento para o outro. 

 

            No final da tarde minha avó lia Mário de Andrade em “Vestida de Preto”, 

poetizar uma história de infância nos fala de momentos que “fixam a perfeição”. 

Pausa.  Ouvidos atentos. Agora, entra Maria Lúcia Medeiros “É assim que eu 

vejo aquelas tardes absolutamente perfeitas”. A luz perfeita, a temperatura, as 

cores perfeitas, o ar de minha mãe juntando as folhas secas juntando folhas 

secas que caíam como chuva no chão. Que grandes dores poderiam desfazer 
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aquela cena? Lágrimas em cima do fogão de lenha nosso pai que estava por 

viagem pelo interior.? ’’Em Memórias de Bragança. 

   

 Os sábados, eram sacralizados pelo Programa de Televisão do Chacrinha 

da Rede Globo, momento que todos que estavam ali paravam para assisti-lo, 

ouvia-se, lá do final do corredor –. Eu “cantei com ele na Boate Shangrilá, no 

Café Paris e na Rádio Marajoara. Essa também conheci, numa viajem que 

fizemos com o Circo Rock Jin Circus. Ah, esse sabe cantar e muito!”_ Isso bem 

meio da programação. Exclamava Dídima Brasil minha avó paterna. Antes de 

dormir perguntava ao meu pai! – Pai, a vovó cantou mesmo com essas pessoas?  

Responde-me. – Claro que sim meu filho; a sua avó é o Rouxinol da Pedreira. E 

eu lá sabia, por um acaso o que era um Rouxinol. 

                  

 À noite, depois do jantar, apareceu um anjo na direção na porta do meu 

quarto, nesse momento apresentava-lhe com toda clareza de onde eu 

pertencia, um mundo espiritual ainda não decifrado, naquele momento, só 

poderia enxergar e ouvir. Calo-me. Fizera-se de manhã, quando sai do quarto 

imaginando que tudo isso fazia parte das brincadeiras de teatro ou se tudo o 

que tinha visto era real. Por muitas vezes me acompanha até hoje. Ainda no 

café da manhã cheguei a comentar o que tinha visto, todos riam do que tinha 

falado – isso deve ser da tua cabeça, tipo de pessoas como tu, disse a prima 

mais velha; do lado direito, à mesa estava sentada minha avó materna Donatila 

Tobias Mendes Chaves, matriarca nordestina, bastava um olhar; o silencio se 

fazia presente para ouvi-la. – Diga meu filho o que você ver? .-Respondo, com 

as mãos cobrindo olhos; Um anjo com asas bem grande. - Ela olha, abraça-me 

e diz: “É o seu anjo da guarda seu protetor, cada um de nos temos um”. - 

Exclamei, rapidamente, mas ele é obrigado aparecer pra mim? -. Ela responde! 

– Só para pessoas abençoadas como você. As palavras desfere-me no golpe 

fatal que mudará o percurso da minha vida. 

 

 No primeiro silencio da adolescência, ouvi apenas a voz do meu corpo; 

quero ser ator, é isso quero “toda minha vida por ti”, ser ator.   

 

Alguns anos mais tarde, morrem minhas avós Donatila. Silencio, num  

grito vermelho pela ausência daquela velha senhora de 77 anos. Mais silencio. 

Após dois anos a presença do medo toma de vez o meu corpo, morre Dídima 

Brasil em 17 de Novembro de 1992, deixando o seu legado na memória de quem 

a amou. 

 

 Ao meio da tarde saí de cena, um quarto de hora, estudo Ciências Sociais 

na Universidade da Amazônia UNAMA, inicio o curso  em 1997 e concluo em 
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2001, minha trajetória enquanto educador, portanto ser político se faz no 

comprometimento com as causas sociais. Uma experiência significativa foi o 

Projeto PRODEC-Programa de Apoio ao desenvolvimento Comunitário parceria 

Universidade da Amazônia, Fundação Instituto para O desenvolvimento da 

Amazônia-FIDESA e Caixa Econômica Federal-CEF, onde desenvolvi um 

trabalho como bolsista por dois anos, tendo a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos científicos e apreender junto à comunidade. Minhas pesquisas 

foram aplicadas nos municípios de Belém, Ananindeua, Castanhal, Marabá e 

Capanema. No município de Castanhal - Pa, percebi (em campo) que os 

trabalhadores da Fábrica da Hiléia, o contingente maior era formando por 

mulheres, cabia a elas a fabricação e manuseio dos alimentos os homens por 

sua vez ficavam com a organização de empilhar, carregar os produtos e fazer a 

distribuição de toda a carga produzida por mulheres . As 

 Mulheres  desenvolviam vários papéis sociais, a “sombra” dessa produção de 

trabalho (mulher, mãe, dona de casa, operária enfim ser política) foi exatamente 

por esse viés que desenvolvi o meu Trabalho de Conclusão de Curso com o 

tema: Universo Feminino: Uma Relação de Gênero na Fábrica da Hiléia 

Castanhal - Pará, sob a orientação da Prof. Dra. Ivone Xavier. As horas foram 

passando, não quero mais tocar no assunto de ser ator. No breve momento, ouvi 

a voz de uma Professora de economia política que acabara de assistir o 

espetáculo sobre a historia da musica brasileira que eu estava encenando para 

a disciplina de antropologia. Aparecendo à vista na entrada da sala. A mulher 

profetiza o meu futuro - “Rapaz, largue as Ciências Sociais e vá fazer teatro”. 

Ouvi  um grito de despertar. 

 

  No dia seguinte, já formado e cursando pós-graduação em 

psicopedagogia pela Faculdade Cândido Mendes. Indiferente, a esta altura a 

tudo. 

 

 Deixou de chover. Peguei o dinheiro da segunda mensalidade do curso 

de especialização, sai de casa às pressas. Caminho pelas de Belém, vejo um 

casario antigo com uma enorme faixa dizendo: Inscrições Abertas para o Curso 

de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Disparam-se gritos, 

naquele momento encontrei a melhor maneira de compensar a súbita frustração 

em minha vida.Respiro aliviado.  Participo  das Oficinas Básicas de Teatro na 

ETDUFPA com Wlad Lima, Miguel  Santa Brígida e Martom Maéus, isso em 

2001. No ano seguinte entro para o 1º ano do Curso Técnico Ator da Escola de 

Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, como ator em formação 

participei  dos seguintes espetáculos “Candira Erendira e sua Vó Desalmada” 

livre adaptação do livro de Gabriel Garcia Marques, sob a direção de Wlad Lima 

e Karine Jansen. Vivenciei  no 2º ano a montagem do espetáculo “Lisistrata,” de 

Aristófanes, sob a direção de Valéria Andrade e Ester Sá, que desperte em mim 

mudanças profundas no fazer artístico. Ouvi uma brusca risada, vindo de uma 

sala ao lado, eram os Palhaços Trovadores um jovem grupo de teatro 
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pesquisando a linguagem do clown.  Um corpo que cai em cena, um nariz 

vermelho, um terno lilás e uma calça tucandeira, o perfil patético, eram os 

ingredientes perfeitos de minha memória pueril. “Os palhaços sempre foram 

parte integrante do circo. Num espetáculo de perícia física, que produz na 

assistencia-uma reação mental-deslumbramento, espanto, admiração e 

expressão é preciso haver um complemento: um conceito mental que produza 

no público uma reação física, ou, seja, o riso”. Luiz Otávio Burnier em a O clown 

é a poesia. Decidido ir adiante, no mesmo ano participo da oficina de Clown, 

mergulhado na linguagem do riso, uma homenagem singela a minha avó. A partir 

daí, sou convidado para estagiar no Grupo Palhaços Trovadores, que tem como 

objeto de pesquisa o valor da poesia da tradição popular do folclore amazônico 

em seu repertório. No decorrer dos quatros anos que participei do grupo, o 

despertar do meu palhaço se fez presente nesse mundo, surge, não, emerge, o 

Toin Crise, nome  batizado pelo patrão dos palhaços Martom Maués. Era um 

sábado chuvoso, neste mesmo dia fui convidado para fazer o espetáculo “Amor 

Palhaço.” São onze da noite, o espetáculo tem que continuar. Descortina. 

Fragmentado,  vivencio o jogo cênico nos espetáculos “ A quadrilha dos 

Trovadores a Caminho da Rocinha” A Morte do Patarão” ,“Aniversário do Auto 

do Círio” , Singelo Auto do Senhor Cristino e por ultimo “ Ô Abre Alas” , tendo 

neste Grupo a oportunidade de viajar com o espetáculo “Amor Palhaço” por 

quinze municipios do interior do e Estado do Pará e 11 do Amapá. Prêmio 

Caravana Funart- Mirian Muniz 2004. Essa escrita logo se fez presente, em meu 

corpo, refletindo como viveria daí por diante. 

 

  Minutos depois, acordo, ouvi um grito. Nervoso, olho para trás a luz cálida 

dos holofotes. 

desenhava  em meu corpo beijos tácitos. Tarde demais o TEATRO tinha me 

devorado. Aterrorizado com tudo. Deito no chão de tábuas corrida, os sonhos 

estavam por vir novamente, havia cheiro de prazer naquele lugar, o meu corpo 

suplicava por dias melhores. 

            

 Ao por do sol. “Converso com Marton Maués e digo que gostaria de fazer 

monitoria no teatro infanto-juvenil, pensativo, - ele imediatamente diz:” Vou falar 

com a Olinda.Ela é ótima. Nervoso, levei o meu currículo, ela abriu, com um 

sorriso de boa vinda, e sem me conhecer, lá estava sendo o novo monitor da 

Olinda Charone, presente de Martom e Luiz Otávio. Barata - Muito obrigado!. 

Comecei a monitoria, um belo dia Olinda teve que se ausentar acabei ficando 

com a garotada, nossa e agora me perguntei, uma coisa é estar na companhia 

da pessoa e outra e ficar só. Pensativo. Bem, e agora? Hum, vou começar a 

fazer os jogos que minha avó fazia comigo quando era criança. Nossa, funcionou 

bonito! Dessa me safei. Ufá.  Acabei ficando por lá e fazia um pouco de tudo, fiz 

assistência de direção, figurino e por fim ficava  com a concepção e execução 

da maquiagem, construí até cenários, um Circo e uma casa azul, para os 

espetáculos de final de ano do teatro infanto-juvenil, pois ainda não existia o 
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Curso de Cenografia na ETDUFPA.  Percebendo meu desempenho, de imediato 

a Professora Inês Ribeiro me  convida para outra monitoria. E no ano de 2004 

assumo a turma. “““ “““ Foi o ano que trabalhei muito na produção de assistência 

e direção com os espetáculos: “Teatro Feito por nós (2003)” “Quem Romeu 

Julieta” (2004) Amor de Colombina (2004 teatro e dança),” Quem robou o meu 

futuro” (2004), "Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto 2006,” e Cidade das 

Nuvens” com parceira com a Professora Dra. Olinda Charone, e Professora Inês 

Ribeiro. 

    

 De repente, descortina-se para mim o campo da maquiagem a disciplina 

de maquiagem 

transformou o meus dias mais coloridos ,  no 1º ano do Curso de Teatro e Dança 

da Universidade Federal do Pará, não faltava nem um dia , prestação atenção 

em tudo, anotava, fotografava fazia diários da aula . 

  

No ano de 2002 participei da Pré-execução do Projeto Moleque Pandeiro, 

que abordava as linguagens artísticas da música, do teatro e as artes plásticas 

para as crianças das Escolas de Samba de Belém, projeto este financiado pela 

Fundação Cultural de Belém- FUMBEL-DEAC- Departamento de Artes Cênicas, 

no período de 05 de fevereiro a 05 de junho de 2002. 

 

 

 Chovia no verão intenso na capital paraense. Estava sentado debaixo da 

mangueira que contemplava em ouvir as conversa do alunos. Fui convidado em 

2005 pela Coordenação dos Cursos Técnicos da ETDUFPA para ministrar a 

Disciplina de Maquiagem I no Curso Técnico de Formação em ator e no Curso 

de Cenografia na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará-

ETDUFPA. Felicidade. Talvez tenha sido este o maior susto em minha vida 

“Tespis sobre uma carruagem passeia com os atores de rostos pintados de 

vinho” me guia até ele ao Professor Ronaldo Fayal,  e ele por sua vez me 

“entrega” de bandeja a Universidade.  Nesta equipe tive a oportunidade de 

realizar novas práticas na disciplina e as pesquisas relacionadas com o trabalho 

de luz, espaço cênico e performance. Foi um trabalho que me lançou desafios, 

enquanto educador e artista, pois a carência desses profissionais de maquiagem 

evidenciava aspectos as “vezes esquecidos” dentro e fora de alguns grupos de 

teatro em Belém, me deixava inquieto, a maquiagem era o último recurso a ser 

pensado.  

 

 À noite, o Curso Técnico de Formação em Atores precisava de 

professores de Prática de  
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 Montagem, dividi esse espaço com minha melhor amiga e Professora a atriz 

Alessandra Nogueira, dirigimos o espetáculo Acercadessangue, baseada na 

obra Uma mulher Vestida de sol, de Ariano Suassuna (2006). Viajo pelo Projeto 

Multicampiartes, PROEX- Pró-Reitoria de Extenção, em 2006 para cidade de 

Capanema, ministrando aula de teatro. Inspirado, pela prática da docência, o 

melhor de tudo isso era deixar fluir a criativa dos  alunos, desenvolvendo também 

a relação de  concepção da maquiagem de cada personagem, o jogo teatral, a 

consciência do corpo a natureza lúdica e os processos coletivos da turma. 

 

 

         No tom trêmulo, reflito: Por que educação? Por que as Artes Cênicas? 

Muito antes de passar no vestibular o compromisso que tive na luta por uma 

educação de qualidade me fez optar pelo curso. A formação dos profissionais de 

educação hoje é preocupação de grande parte da sociedade. Cada vez mais se 

faz necessário à participação de todos na construção de uma política de 

inclusão. Reflito. 

   

       

 De coração aberto, entendo hoje, por onde minha trajetória e formação 

artística transitam de fato e as estreitas relações entre essas teorias e minha 

“prática” que me governam durante os primeiros anos da minha vida profissional 

na ETDUFPA. Desenvolvê-lá, me forneceu a concepção da educação do 

individuo, encarando com grande propriedade intelectual os processos de 

criação artísticos, e muito mais que isso, transformou minha visão de mundo, a 

filosofia para alicerçar o meu futuro. Fui selecionado para fazer a pós-graduação 

no curso em Semiótica e Artes Visuais do Instituto de Artes- ICA- UFPA. 

pesquisa sob a Orientação da Prof. Dra. Valzeli Sampaio, sob a luz da memoria 

de minha avó a atriz e cantora  Dídima Brasil, descreve-la em imagens, falar de 

suas músicas, na verdade a historia  de vida e o seu poder midiático. Esse 

processo era objeto do curso de semiótica. Não conseguir ir adiante, me perdi 

num turbilhão de emoções. Encontra-se engavetado, nada se perde. 

 

          O artista, em 2008 retorno para a Escola de Teatro e Dança da 

Universidade Federal do Pará-ETDUFPA, entra em cena a Pós-Graduação Em 

Estudos Contemporâneo do Corpo.  Sou aprovado, percebo ainda mais que este 

espaço me faz refletir tudo que construí e construo, no caminho da educação.  

Mais, uma cena, a oportunidade de ter sido convidado pelo o meu orientado para 

fazer monitoria nas disciplinas Maquiagem I e Maquiagem II, sob a orientação 

do Prof. Esp. Paulo de Tarso. concebemos  e executamos a maquiagem para a 

turma do 1° com espetáculo “Sol e Chuva” direção das Prof. Dra. Karine Jansen  

e  Prof.Dra.Wlad Lima e para o 
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 2 ° ano com o espetáculo “Belém, um dia, um mês, de 2008.” Sob as direções 

dos professores doutores Olinda Charone, Miguel Santa Brígida e Cesário 

Augusto.   

 

         A arte me oportuniza a transitar por diversas companhias de forma 

atuante. Hoje, estou fazendo a direção de arte e maquiagem para a Companhia 

de Investigação Cênica, com os espetáculos “Depois de Revelada Nada Mais 

Muda”- Prêmio IAP- 2008 e” Tão Bonito de Tão Feio”, Prêmio-Funarte de 

Dança Klauss Vianna -2008 do artista e irmão Danilo Bracchi. 

   

            À noite caí hoje às luzes são outras é o primeiro ato, o mais intrigante e 

o único, que ninguém sabe o que vai acontecer, nem mesmo  Dionísio,  é o 

papel perfeito para aqueles que se aventuram, embriagados pela loucura do 

saber é o primeiro grande espetáculo,  que qualquer artista gostaria de fazer, 

entra em cena o concurso para Professor Efetivo da Escola de Teatro e Dança 

da Universidade Federal do Pará. 

 

            Neste momento o espetáculo pulsa. As dramaturgias estão sendo 

desenvolvidas, amadurecidas uma por uma. Ouvem-se gritos. A luz fica bem 

no centro do palco, a pino...! Olham-se e se beijam,  calados esperando a sua 

deixa...!  

 

 

2 – Qual a sua opinião sobre  o ensino da maquiagem teatral nos cursos de 

licenciatura e bacharelado? 

R: De extrema importância para conhecer o material a ser utilizado e não correr 

o risco de utilizar algo que dê alergia, conhecimento de luz, espaço cênico e 

construção da personalidade de cada persona,  e os pressupostos teóricos 

acerca dos estudos das Artes cênicas na contemporaneidade. 

 

3 – Como você avalia a carga horária destinada para a disciplina maquiagem e 

ou caracterização nos cursos de licenciatura e bacharelado na universidade 

que você trabalha? 

    R: Avalio com uma discursão no final de cada aula, com o material proposto 
por mim, e em seguida se os discente estão compreendo e qual a possiblidades 
que eles podem contribuir pra a realidade local do seu trabalho, a partir do tema 
proposto. Momentos da disciplina:  
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Apresentação da professor, do plano de ensino da 
disciplina e dos estudantes; Manhã: Desenvolvimento 
do tema: A partir da leitura comentada do texto A 
Cenografia da face; de Marcelo Denny Leite –História e 
Evolução da Maquiagem. Estruturação da face humana; 
exposição dialogada em torno do tema. Tarde: 
Laboratório Prático -método das ações luz e sombras- 
conhecimento dos materiais de maquiagem a partir dos 
pincéis e possibilidades do uso na cena contemporânea 
regional. 

. 2 ºDia: Desenvolvimento do tema:  A percepção do 
significado das cores em contextos específicos ( cultura- 
religião e grupos Teatrais em Belém do Pará) seguida 
de discussão orientada  sobre os diversos conceitos de 
Philip Hallawell. Tarde: Laboratório Prático (método das 
ações concepção e elaboração da maquiagem social). 

3º Dia: Manhã: Desenvolvimento do tema: Descoberta 
de novas aplicações da maquiagem para cena seguida 
de diálogo aberto e contextualizado sobre as 
características. Tarde: Desenvolvimento  Laboratório 
Prático( conceber e elaborar maquiagem no próprio 
rosto, e no grupo como elemento de desvendar os tipos 
de pele humana. 

4º Dia: Manhã: Desenvolvimento do tema: “A Máscara e 
a Maquiagem expressionista, apresentação de vídeos 
seguido de debates. Tarde: Desenvolvimento  
Laboratório Prático( conceber e elaborar maquiagem no 
próprio rosto, e no grupo como elemento de desvendar 
os tipos de pele humana. 

5º Dia: Manhã: Desenvolvimento do tema: “A cor em 
diferentes tipos de pele”;  leitura em grupo  do texto- 
Visagismo Integrado  de Philip Hallawell Tarde: 
Laboratório Prático( maquiagem corporal)”. 

6º Dia: Manhã:   Desenvolvimento do tema: “Visagismo: 
Harmonia  e Estética Philip Hallawell- seguida do 
seminário  . Tarde: Laboratório Prático ( Técnica de 
envelhecimento e maquiagem de efeito especiais e tipos 
de materiais regionais). 

7 º Dia: Resultado Final – Apresentação artística 
Avaliação:   
Autoavaliação. 

 

 

4 – Você acredita que as cargas horárias destinada às disciplinas de 

maquiagem são suficientes, para um bom desempenho para o professor e o 

aluno? 
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R: Na Universidade Federal no Pará, a carga horaria fica em torno de 68 horas, 

que começa em marco e vai até em Junho. Acredito que é o suficiente para o 

discente, pois é um curso de Licenciatura. 

 

5 – De que maneira você organiza o conteúdo programático da disciplina 

maquiagem nos cursos de licenciatura e bacharelado? 

R: O conteúdo programático já lhe enviei !!! Atualmente organizo com as 

minhas pesquisas nos terreiros de Umbanda e Candomblé . E, não temos 

bacharelado na Ufpa , no momento apenas  a Licenciatura desde de 2010. O 

Curso ainda é muito curso novo. 

 

6 – Os costumes, as tradições e manifestações artísticas e folclóricas 

influenciam no processo de ensino da disciplina? 

R: Sim, trabalhamos com as pesquisas de maquiagem de carnaval, cultura 

afro-brasileira e maquiagem do folclore amazônico . 

 

7 – Como você organiza as etapas de avaliação da disciplina? 

R: Em dois momentos:  Pesquisa de campo nos grupos de teatro, escolas de 

samba e terreiros de umbanda, em seguida um seminário de pesquisa. 

 

8 – No departamento que você trabalha é possível uma interdisciplinaridade 

com outras disciplinas? Quais e como acontece? 

 R: Sim, trabalho com a disciplina caracterização e visagismo, mediante a 

disciplina Corpo ( Ministrada pelo Porf, Miguel Santa Brígida), amparada pela 

Lei 10.639/03 . O resultado culmina com a criação de cada Mito Afroamerindio 

–  com um Espetáculo de teatro. 

 

 

9 – Em sua experiência como docente dessa disciplina de que maneira você 

acredita que um aluno de licenciatura pode utilizar o aprendizado da 

maquiagem na sua prática como professor no ensino médio e fundamental, por 

exemplo? E em outras áreas como oficinas livres de teatro, por exemplo? 

R: Acredito que a Resultados alcançados:  
Destarte, compreendemos que a avaliação continuada deve ser analisada 

pelos eixos do ato educativo explicito e implícito  dos envolvidos neste processo 

educacional. Nestes aspectos, a educação aqui  construída  é   configurada  em 

um conjunto de ações e valores: assiduidade, pontualidade, desempenho 

acadêmico, participação, defesa dos pontos de vista dos atores educacionais 
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(professor e alunos)  entre outros pontos avaliativos construídos ao longo do 

estudo proposto,  ações educativas essas  que corroboram para uma formação 

docente de qualidade na contemporaneidade.  

Segundo os  alunos do Curso de Licenciatura Plena em Teatro afirmam 

que o  andamento do processo didático e pedagógico  construído no dia a dia  

dar-se-á  de  forma plena e prazerosa e que o professor respeita à bagagem 

cultural dos alunos. 

Para tanto, a soma dos artefatos educacionais, no processo de ensino e 

aprendizagem fora permeado  por  discussões de cunho científico por meio de  

inúmeros  Seminários de Pesquisa  onde  envolvemos e vivenciamos as 

potencialidades de novos  olhares e as  falas dos sujeito sob a luz dos  processo 

educacionais, os alunos do Curso de Licenciatura Plena em Teatro em torno do 

estudo proposto nos assuntos eleitos no plano de aula. Permitindo assim  novas  

possibilidades aprofundado pelo tema estudado. 

Para o melhor entendimento situo as falas dos atores educacionais os 

alunos do curso de Licenciatura Plena em Teatro da Universidade Federal do 

Pará percebemos que os objetivos da disciplina foram alcançados.  

Outro ponto que relatamos ser significativo no decorrer das atividades 

pedagógicas fora o motivar e retroalimentar os alunos do Curso de Dança ao 

estudo da pesquisa cientifica e sua relação com seus estudos do  cotidiano e 

sua relação com o mundo e a região Amazônica. 

Por fim, elaboramos laboratórios de práticas no ensino das artes na cena 

contemporânea  com designo de experimentar, vivenciar, praticar e confrontar a 

teoria estudada ao longo do curso. Por se tratar de uma disciplina que implica 

em entender as relações implícitas e explicitas na cultura das artes dramáticas 

e a sua interface com o saber local as intervenções pedagógicas foram 

elaboradas pelos alunos dando um retorno à comunidade local e unidade de 

ensino onde estavam alocados. A disciplina culminou no dia 20 de Janeiro de 

2013. Antes da mina saída para o mestrado em Ciências da Religião em 2014. 

 

10 – Você estimula os alunos de licenciatura a experimentar outros matérias, 

que não sejam os cosméticos, para execução de maquiagem em casos de uma 

necessidade do mesmo em condições de pouco ou nenhum recurso, quando 

estes se tornem professores? Por favor, cite exemplos que você julgue 

pertinente. 

R:  Sim, como desenvolvo o meu próprio material em meu laboratório na ufpa, 

trabalhamos com o que criamos para os cursos da Escola de Teatro e Dança 

da Universidade Federal do Pará. Desenvolvo um material que aprendi com 

minha avó materna que era cantora e trabalhava em circo. Pancake, sombra e  

maquiagem corporal. Tudo feito com recurso bem em conta com a realidade do 

discente. 

 



270 

 

11 – Em sua opinião, como você vê a pesquisa na área de maquiagem teatral e 

caracterização a nível de mestrado e doutorado no Brasil? 

R: Atualmente eu só conhece o material do Marcelo Denny Leite, é  algo mais 

histórico  da criação da maquiagem na visão ocidental . No momento não lembro 

do professor da Unirio, ele é o cara no aspecto de maquiagem !!! 

 

12 – Você conhece pesquisas sobre o tema em outros idiomas? Pode informar 

como posso ter acesso a essas? 

 Sim, no Brasil temos o Philip Hallawel norte americano radicado no Brasil. 

Quando estive em Paris em maio de 2013,  Li em um livraria algo assim:  A 

palavra visagisme, derivada de visage, que, em francês, significa rosto, é o nome 

que Fernand Aubry criou, em 1937, para a arte de criar uma imagem pessoal 

personalizada, segundo esse mesmo conceito. É importante ressaltar que o 

conceito do visagismo existe há milênios. Muitos indivíduos se destacaram por 

ter uma imagem personalizada e qualquer estilo é primeiro uma manifestação 

individual. As culturas africanas e muitas indígenas sempre aplicavam esse 

conceito; a imagem de um indivíduo é criada de acordo com seu guia, um orixá, 

no caso dos africanos, ou um animal, no caso dos índios americanos. No 

entanto, nas culturas ocidentais e orientais, a estilização da imagem era 

uniformizada e seguia padrões estabelecidos por uma elite. No início do século 

XX, pessoas pertencentes às elites culturais. Não tive tempo de voltar e comprar 

o livro. Infelizmente !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 
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(Ano Acadêmico de 2014) 

 

CURSO: Artes Cênicas Bacharelado 

 

DISCIPLINA: Maquiagem Cênica DOP 

 

SÉRIE: 3º (preferencial) CARGA HORÁRIA: 68 

 

PROFESSOR: Marcia Cristiane Dall’Oglio de Moraes 

 

I – EMENTA 

A maquiagem como signo visual do espetáculo, suas especificidades técnicas e 

estéticas.   

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Compreender o lugar da maquiagem nas diferentes estéticas e suas inter-relações 

com os demais signos do espetáculo; proporcionar o contato com diferentes 

recursos técnicos e suas possibilidades estéticas para criar e executar uma 

maquiagem cênica. 

 

III – CONTEÚDOS 

HORA 

AULA 
UNIDADES/SUB-UNIDADES   

04 

04 

04 

08 

02 

08 

 

26 

1. Conceitos Maquiagem X Caracterização 
2. Funções da maquiagem na cena / “Efeito de real” e “Efeito teatral” 

3. A maquiagem nas diferentes estéticas teatrais.  

4. A história da maquiagem. Das pinturas corporais às maquiagens 

contemporâneas.  

5. Técnicas e materiais 

6. A caracterização da personagem a partir do texto dramático (técnica de 

luz e sombra) 

7. Exercícios práticos de concepção e elaboração de maquiagem a partir 

de propostas dadas 
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12 

8. Concepção e elaboração de maquiagem em atividades 

interdisciplinares. 

 

 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO 

AULAS TEÓRICAS - Aulas expositivas com material audiovisual. Leitura de textos. 

Seminários, debates.  

PRÁTICAS CURRICULARES - atividades individuais e em grupos que incluem 

elaboração e criação de maquiagem teatral, treinamento de técnicas de maquiagem; 

concepção de maquiagem a partir de um texto dramático ou proposta temática. 

A metodologia aplicada nesta disciplina fundamenta-se em três suportes: a 

fundamentação teórica, o exercício da técnica e a concepção prática da 

maquiagem. 

 

V – ATIVIDADES DISCENTES 

Seminários, exercícios práticos de técnicas de maquiagem teatral, concepção de 
maquiagem a partir de uma proposição, pesquisa de materiais, observação e 
análise do signo da maquiagem em espetáculos teatrais, atividades 
interdisciplinares. 

 

VI – PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Participação nas atividades práticas e seminários propostos 

Capacidade técnica e criativa na elaboração de uma maquiagem teatral 
Projeto de concepção de maquiagem 

 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FAUX, Dorothy Schefer (introd.). Beleza do Século. SP: Cosac e Naify,2000. 

PAVIS, Patrice. A Análise dos Espetáculos. SP: Perspectiva, 2003. 

PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. SP: Perspectiva, 1999. 

ROUBINE, Jean Jacques; Tradução: Yan Michalski e Rosyane Trotta. A Arte do 

Ator.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda., 1987. 

ROUBINE, Jean Jacques. A Linguagem da Encenação Teatral. RJ : Zahar, 1998. 

Programas e Vídeos/DVDs de peças de teatro, Revistas Especializadas. 
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VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas. SP:Edusp, 1991. 

ARIÈS e DUBY. História da Vida Privada. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 

BARBA, Eugênio e Savarese, Nicola. A Arte Secreta do Ator. SP: HUCITEC, 

1995. 

BUCHMAN, Herman. Stage Makeup. New York: Watson-Guptill Publications, 

1971. 

GRIMAS - Make-up voor professional en hobby -Haarlem Holland, 1992. 

DONDIS, Donis. Sintaxe da Linguagem Visual. SP: Martins Fontes,1999. 

ECO, Umberto. História da Beleza. RJ: Record, 2004. 

GUINSBURG, J; COELHO, Teixeira; e CARDOSO, Reni Chaves. Semiologia do 

Teatro. SP: Perspectiva,1998. 

LAVER, James. A Roupa e a Moda.  SP: Companhia das Letras, 1996. 

MELLO E SOUZA, Gilda. O Espírito das Roupas. SP: Companhia das Letras, 

1996. 

MONTI, Franco; Tradução Luís Eduardo de Lima Brandão. As Máscaras 

Africanas. SP: Martins Fontes, 1992. 

OVÍDIO; Tradução Antônio da Silveira Mendonça. Os Remédios do Amor. Os 

Cosméticos para o Rosto da Mulher.  São Paulo: Nova Alexandria, 1994. 

VIANA, Fausto. O Figurino teatral e as renovações do século XX. SP: Estação 

das Letras e Cores, 2010. 

VIDAL, Lux (org.) Grafismo Indígena. SP: Edusp, 1992. 

VIGARELLO, GEORGES. História da Beleza – O Corpo e a arte de se 

embelezar do Renascimento aos dias de hoje. RJ: EDIOURO, 2006. 

 

Data: 25/02/2014  
 
 

 
 
Assinatura do Professor(a) 

 
 

Nome e Assinatura do Coordenador 
de Curso 
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QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES – FAP  

 

Marcia Moraes 

 

1 – Fale do seu percurso artístico acadêmico: 

Cursei a Faculdade de Artes Cênicas em Curitiba entre 1988 e 1991, na época 

a disciplina de maquiagem era ministrada por uma profissional especialista em 

maquiagem social, portanto as técnicas, materiais específicos e procedimentos 

para o teatro não foram trabalhados em sala de aula. Ainda neste período, 

comecei a atuar como assistente do maquiador George Sada na 

concepção/execução de maquiagens para espetáculos teatrais e foi neste 

período que conheci as ferramentas para trabalhar nesta área. Logo que saí da 

faculdade, continuei realizando este trabalho em montagens profissionais 

(teatro, dança, ópera) e passei a dar oficinas de maquiagem teatral em cidades 

do interior do Paraná num projeto desenvolvido pela Secretaria de Cultura de 

Estado. Durante este período, Sada ingressou como professor de maquiagem 

na faculdade e passou a ministrar a disciplina. Em 1994, ele abriu uma escola 

livre de teatro (Cena Hum) e passamos a ministrar juntos cursos de maquiagem 

teatral. Em 1995, com a saída de Sada da faculdade, eu presto concurso para 

esta vaga e ingresso no final do mesmo ano para assumir a disciplina de 

Caracterização e Maquiagem para as habilitações em direção teatral e 

interpretação do Bacharelado em Artes Cênicas. Ao longo destes anos, tenho 

sido responsável pela disciplina nos cursos de Bacharelado e Licenciatura, que 

agora passou a chamar-se Maquiagem Cênica.  

 

2 – Qual a sua opinião sobreo ensino da maquiagem teatral nos cursos de 

licenciatura e bacharelado?´ 

Posso falar melhor do curso de Bacharelado em Artes Cênicas no qual estou 

atuando há 19 anos ininterruptamente. O curso de Licenciatura durante muitos 

anos não teve a disciplina em seu currículo, o que só foi ocorrer na reforma 

curricular quando a disciplina de Maquiagem passou a integrar o currículo. Em 

2011, a disciplina tornou-se optativa e, nos últimos anos, não tem sido ofertada 

por eu ter assumido a coordenação do Bacharelado.  
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No Bacharelado, inicialmente a disciplina de Caracterização e Maquiagem era 

ministrada para os alunos do 3º ano de interpretação e do 4º ano de direção. O 

enfoque da disciplina sempre teve uma diferenciação. Com as turmas de 

interpretação, o objetivo estava em conjugar técnica e poética, cruzando teoria 

e prática para o ensino-aprendizado da maquiagem teatral no que diz respeito à 

concepção e execução com domínio técnico dos procedimentos e materiais. 

Com os alunos de direção, o objetivo da disciplina estava em abordar a 

maquiagem como um elemento da poética cênica, portanto a carga horária 

destinada à teoria tinha um peso maior e partia de imagens e textos que 

problematizavam a função da maquiagem na cena. Os exercícios práticos eram 

bem pontuais (sem a exigência do treinamento para domínio da técnica) e tinham 

a função de instrumentalizar o aluno através de um repertório básico sobre 

procedimentos técnicos e materiais. O que se buscava com estes diferentes 

enfoques da disciplina era possibilitar ao ator o domínio da técnica e o exercício 

da criação e, ao mesmo tempo, criar um repertório comum que possibilitasse o 

diálogo entre atores e diretores no momento da concepção da maquiagem. 

Em 2011 os cursos de Bacharelado em Licenciatura passaram por uma reforma 

curricular bastante significativa, sendo que o Bacharelado retirou as habilitações 

em direção e interpretação e passou a formar um artista cênico pesquisador. 

Com a implantação deste novo currículo e a possibilidade do aluno escolher o 

seu percurso acadêmico a partir das disciplinas optativas, houve um 

fortalecimento da área dos elementos visuais da cena. No 1º ano, o currículo tem 

uma disciplina obrigatória chamada Design Cênico que estrutura teoricamente 

as demais disciplinas visuais que são ofertadas a partir do 2º ano.  

A disciplina de Maquiagem Cênica atualmente é ofertada como optativa para os 

alunos do 3º ano e na sequência é ofertada juntamente com Figurino como 

optativa para o 4º ano. A disciplina Maquiagem e Figurino II é ministrada 

conjuntamente com a professora Amabilis de Jesus. 

Atualmente a disciplina de Maquiagem Cênica é uma mescla dos conteúdos 

trabalhados anteriormente nas turmas de direção e interpretação, realizando um 

constante cruzamento entre teoria e prática, com uma carga horária mais 

expressiva destinada às atividades práticas, além de orientações de concepção 

de maquiagem nas disciplinas que prevêem montagens cênicas. 

 

3 – Como você avalia a carga horária destinada para a disciplina maquiagem e 

ou caracterização nos cursos de licenciatura e bacharelado na universidade que 

você trabalha? 

Para o desenvolvimento do conteúdo programático previsto, considero a carga 

horária de 68h/a adequada tanto para a disciplina de Maquiagem Cênica quanto 

para a disciplina de Maquiagem e Figurino II. 
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4 – Você acredita que as cargas horárias destinada às disciplinas de maquiagem 

são suficientes, para um bom desempenho para o professor e o aluno? 

Sim. 

 

5 – De que maneira você organiza o conteúdo programático da disciplina 

maquiagem nos cursos de licenciatura e bacharelado? 

Os conteúdos básicos da disciplina de Maquiagem Cênica são organizados de 

maneira similar. Há uma diferenciação em alguns exercícios práticos e por vezes 

em atividades que envolvem outras disciplinas. 

O conteúdo inicia com os conceitos e as funções da maquiagem cênica em 

diferentes poéticas, este período dura em torno de um mês. Em seguida, 

introduzo as informações mais técnicas referentes ao rosto, à preparação da pele 

e aos materiais. A prática normalmente tem início no final do 1º bimestre com a 

maquiagem básica de palco, seguida da técnica de luz e sombra. Esta atividade 

finaliza com a caracterização de personagens realistas/naturalistas a partir da 

dramaturgia. Em seguida trabalhamos com a descoberta das expressões 

cômicas a partir de uma atividade prática com palhaços, contemplando também 

o exercício de composição de cores e formas. Dependendo do andamento desta 

atividade, em algumas turmas, consigo incluir a concepção de maquiagem a 

partir de um texto de comédia. As atividades práticas subsequentes dão 

continuidade ao exercício da composição amparado desta vez em conceitos 

básicos das artes visuais. Por fim, trabalho com os conceitos de estilização e 

abstração num exercício individual que finaliza a prática da disciplina. A última 

atividade é um seminário sobre a história da maquiagem. As atividades práticas 

têm uma duração variável e dependem do desenvolvimento da turma, podendo 

durar de 03 a 05 semanas em média, sendo que temos um encontro semanal de 

02h/a. Organizo o conteúdo programático de modo a considerar um tempo para 

eventuais orientações que possam surgir junto às disciplinas que trabalham com 

montagens cênicas. 

 

6 – Os costumes, as tradições e manifestações artísticas e folclóricas influenciam 

no processo de ensino da disciplina? 

Normalmente não, pois este conteúdo está vinculado à pesquisa sobre a história 

da maquiagem que os alunos desenvolvem no 2º semestre e apresentam em 

forma de seminário. 

Este conteúdo também pode ser abordado nas orientações de maquiagem, caso 

haja uma pesquisa que dialogue com estes temas. 

 

7 – Como você organiza as etapas de avaliação da disciplina? 
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As avaliações são realizadas sistematicamente em todas as finalizações das 

atividades práticas, além da apresentação do seminário sobre a história da 

maquiagem. A concepção da maquiagem para as montagens cênicas pode 

entrar na avaliação ou não. 

 

8 – No departamento que você trabalha é possível uma interdisciplinaridade com 

outras disciplinas? Quais e como acontece? 

Sim, é possível e estimulado.  

Durante muito tempo realizei atividades práticas conjuntas com a disciplina de 

Figurino, neste período as disciplinas eram obrigatórias e ofertadas no mesmo 

ano letivo, o que permitia a interdisciplinaridade. Estes exercícios normalmente 

aconteciam no 2º semestre a partir de proposições que fazíamos, eu e a 

professora Amabilis, com o objetivo de contemplar conteúdos que podiam ser 

desenvolvidos conjuntamente através de pesquisas teórico-práticas da 

maquiagem e do figurino.  

Atualmente, o projeto pedagógico do novo currículo estimula a integração entre 

as disciplinas, tendo como estrutura principal a disciplina Projeto de Investigação 

da Cena I, II e III que perpassa os três primeiros anos do curso e onde são 

realizadas as práticas de montagens cênicas. Como este formato ainda é novo 

e estamos formando a primeira turma neste ano de 2014, a interdisciplinaridade 

ainda está sendo experenciada e ajustada a cada ano a partir das constantes 

discussões e avaliações que tem sido feitas pelo professores do colegiado a 

cada início de ano letivo. 

 

9 – Em sua experiência como docente dessa disciplina de que maneira você 

acredita que um aluno de licenciatura pode utilizar o aprendizado da maquiagem 

na sua prática como professor no ensino médio e fundamental, por exemplo? E 

em outras áreas como oficinas livres de teatro, por exemplo? 

No ensino médio e fundamental, vejo que o professor tem na maquiagem um 

instrumento que pode ser trabalhado de diferentes maneiras. Uma opção é 

abordar a maquiagem como um conteúdo do ensino do teatro, apresentando 

suas particularidades, suas técnicas, seus materiais, e colocando os alunos pra 

experimentarem na prática as possibilidades deste elemento e que 

posteriormente poderá ser utilizado na cena, em determinado momento do 

processo criativo. Outra opção é colocar a maquiagem desde o início do 

processo de criação, inclusive como um elemento disparador, por exemplo, da 

composição de um personagem.  A maquiagem é um elemento acessível e pode 

ser uma grande aliada do professor no ensino do teatro seja na escola formal ou 

nas oficinas livres de teatro. 
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10 –Você estimula os alunos de licenciatura a experimentar outros matérias, que 

não sejam os cosméticos, para execução de maquiagem em casos de uma 

necessidade do mesmo em condições de pouco ou nenhum recurso, quando 

estes se tornem professores? Por favor, cite exemplos que você julgue 

pertinente. 

Sim, desde o momento que apresento a relação de materiais aos alunos, 

estimulo que busquem materiais acessíveis que possam ser utilizados no rosto 

e no corpo, desde que não causem nenhum dano para a pele, como por 

exemplo, os lápis aquareláveis e a tinta guache que podem ser utilizados na 

maquiagem teatral. E durante o ano peço que continuem a pesquisar materiais 

para algumas atividades práticas afim de descobrir outras alternativas e 

compartilhá-las com os colegas. Neste caso, ressalto a importância de pesquisar 

a sua funcionalidade na cena. 

 

11 – Em sua opinião, como você vê a pesquisa na área de maquiagem teatral e 

caracterização a nível de mestrado e doutorado no Brasil? 

Ainda pouco explorada, como podemos constatar com a quase ausência de 

publicações na aérea. 

 

12 – Você conhece pesquisas sobre o tema em outros idiomas? Pode informar 

como posso ter acesso a essas? 

Infelizmente não conheço. 
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USP- Universidade de São Paulo 

ECA- Escola de Comunicação e Artes 

CAC- Departamento de Artes Cênicas 

Programa das aulas de Maquiagem e Caracterização 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2007. 

 

Todas as Sextas Feiras - Das 09:00 as 12:00h 

Prof. Marcelo Denny 

 

Conteúdo /Programa : 
 

 

AGOSTO 

Dia 31- Apresentação do programa. Apresentação do curso  e seu conteúdo. 

Apresentação da lista de material a ser usado durante o curso.  

 

 

SETEMBRO 

Dia 07- Feriado de Independência 

Dia 14 – Aula teórica sobre “A historia da maquiagem no teatro e no 
mundo” Aula  Teórica: História da maquiagem no Mundo e no Teatro. 
Dia 21 – Preparação básica + rejuvenescimento- Preparação básica – 
Realismo e Naturalismo na maquiagem teatral – Luz e sombra na construção – 
Relações de distancia. 
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 Aula prática : Técnicas de Preparação Básica (já com todos os matérias 

necessários) 

Emagrecimento e o primeiro envelhecimento Aula prática : Técnicas de 
envelhecimento I e Aula teórica ; A maquiagem expressionista e o 
expressionismo – Envelhecimento expressionista. 
Dia 28 – Segundo envelhecimento com roupas e visita ao teatro para teste 

com iluminação cênica. 

 

OUTUBRO 

Dia 05 - Não Haverá aula 

 

Dia12 – Feriado de N.S. Aparecida 

Dia19 – Animais( trazer fotografia de animais , de preferência mamíferos , 

colorida , frontal e em close. (escolha de animal por aluno).(dê preferência 

para mamíferos) 

Dia 26 – Crânio e Diabo- Aula teórica: A formação do crânio humano e suas 
influencias na construção de uma maquiagem. Texturas e formação da pele. 
Aula prática : Crânio humano e contrastes.(com Atlas dos ossos da face) 
As cores nas maquiagens; misturas e problemas da cor pigmento e cor luz. 

Aula prática : Diabo – misturas de três tons de cores e técnicas de disfarce  e 

degradê. 

 

NOVEMBRO 

Dia 02 – Feriado de Finados 

Dia 09- Efeitos especiais com convidado especial./Mostra de matérias e 

truques mais sofisticados. 

Dia 16- Efeitos especiais II Aula  teórica : A maquiagem de efeitos especiais 
no cinema , tv e teatro. Aula prática: Confecção de efeitos especiais em próteses 
, cortes e ferimentos. 
 
Dia 23- Drag Queen Aula teórica : A maquiagem e os exageros , a maquiagem 
e os efeitos de expressividade dos olhos. Aula prática : A Drag Queen.(com 
produção de figurinos e adereços) 
 
Dia 30- Clown e palhaço da tradição Aula teórica : O palhaço e o clown – 
confecção de maquiagem e  suas relações com o personagem . Aula prática : 
Confecção de maquiagem de um personagem clownwesco. 
 

DEZEMBRO 
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Dia 07- Maquiagem do teatro oriental - A maquiagem no teatro Oriental 
(Kabuki, Ópera de Pequim, Butô, Teatro Vietnamita e o Teatro Kathakali) – 
Aula Prática ; Construção de maquiagem em estilo oriental. 
 

Dia 14- Maquiagem alternativa Aula teórica : A maquiagem alternativa – 

Aula prática : construção de um personagem estilizado com material 

alternativo (não cosmético). 

Sistema de avaliação: Cada presença em aula, vale um ponto. Num total de 

12 pontos que serão transformados em 10 pontos! Presença nas aulas sem 

material ou sem fazer os exercícios não será computado pontuação na nota 

final. 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

Marcelo Denny 

 

1 – Fale do seu percurso artístico acadêmico: 

R: Minha trajetória acadêmica se deu fazendo um mestrado sobre maquiagem 

cênica na ECA USp e depois um doutorado na mesma instituição , sobre a 

tecnologia na cena, aparentemente pesquisas muito diferentes, mas que no 

fundo sao parte do meu interesse pela visualidade, plasticidade da cena teatral, 

performativa...enfim a cena hibrida contemporânea. No momento leciono aulas 

na graduação e pós  graduação da ECA –USP , sempre em disciplinas que 

abarcam aspectos das visualidades cênicas. 

2 – Qual a sua opinião sobre  o ensino da maquiagem teatral nos cursos de 

licenciatura e bacharelado? 

R: Aqui na USP a disciplina de Maquiagem e Caracterização foi retirada do curso 

de licenciatura e opera hoje apenas para alunos de bacharelado, com ênfase em 

alunos do curso de interpretação. O que acho que foi um retrocesso, pois sempre 

tive muito interesse nessa disciplina em atravessar áreas da licenciatura. 

3 – Como você avalia a carga horária destinada para a disciplina maquiagem e 

ou caracterização nos cursos de licenciatura e bacharelado na universidade que 

você trabalha? 

R: Acredito que dentro da caótica e sempre estufada agenda e grade de aulas 

dos alunos, penso que uma aula semanal de quase 4 horas me parece bastante 

razoável. 

4 – Você acredita que as cargas horárias destinada às disciplinas de maquiagem 

são suficientes, para um bom desempenho para o professor e o aluno? 

R: Sim, no meu caso, acredito que sim. Pois o aluno que tem um interesse mais 

avançado, sempre me procura fora das aulas e acaba por estagiar em projetos 

dentro e fora da universidade. 
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5 – De que maneira você organiza o conteúdo programático da disciplina 

maquiagem nos cursos de licenciatura e bacharelado? 

Hoje organizo em formas de uma ou duas aulas teóricas/históricas e o restante  

sendo aulas praticas. Nas aulas praticas tento sempre abarcar cerca de 12 a 15 

temas da maquiagem cênica. 

6 – Os costumes, as tradições e manifestações artísticas e folclóricas influenciam 

no processo de ensino da disciplina? 

 

R: Sim, sempre, sempre aponto para uma maior observação das maquiagens 

étnicas e folclóricas de forma geral, trago livros, mostro documentários, ou pelo 

menos trechos deles....além de fotos. 

7 – Como você organiza as etapas de avaliação da disciplina? 

R: Minha avaliação é sempre mensurada pelo interesse  em todas as aulas, mas 

tb ao final do semestre peço a criação de um personagem ou de pelo menos dois 

personagens bastante estilizados para que cada aluno crie e defenda as ideias 

sobre formas, cores e texturas. 

8 – No departamento que você trabalha é possível uma interdisciplinaridade com 

outras disciplinas? Quais e como acontece? 

R: Nem sempre ocorre, mas as vezes proponho, geralmente com a disciplina de 

direçãoo e o projeto final dos alunos, onde sempre uma parte da sala acaba por 

criar as maquiagens  dos processos da disciplina de direção. 

9 – Em sua experiência como docente dessa disciplina de que maneira você 

acredita que um aluno de licenciatura pode utilizar o aprendizado da maquiagem 

na sua prática como professor no ensino médio e fundamental, por exemplo? E 

em outras áreas como oficinas livres de teatro, por exemplo? 

R; Como disse , essa disciplina , não opera mais aqui na USP para alunos de 

licenciatura, porem sempre acredito que a maquiagem pode e deve interferir e 

acontecer de forma simples nas oficinas, laboratórios dos jogos dramáticos etc. 

10 – Você estimula os alunos de licenciatura a experimentar outros matérias, 

que não sejam os cosméticos, para execução de maquiagem em casos de uma 

necessidade do mesmo em condições de pouco ou nenhum recurso, quando 

estes se tornem professores? Por favor, cite exemplos que você julgue 

pertinente. 

R: Sempre opero uma disciplina onde se cria personagens apenas com material 

alternativo, sem ser cosméticos conhecidos. Além de criar ou de pelo menos 

indicar a criação de outros materiais para a construção de corpos pintados ou 

estilizados. 
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11 – Em sua opinião, como você vê a pesquisa na área de maquiagem teatral e 

caracterização a nível de mestrado e doutorado no Brasil? 

R: Vejo que essa área é quase que completamente nova. Como não temos 

nenhum livro publicado aqui no Brasil sobre isso ( alias é a única linguagem 

cênica que não existe nenhuma publicação diretamente indicada). Penso que é 

uma área muito prospera , academicamente falando , pois a maquiagem artística 

pode ter cruzamento maiores e melhores com a antropologia , performance, 

artes visuais , cinema, vídeo etc. E dessa maneira eu reconheço o campo que 

se abre academicamente, sob o olhar mais hibrido e transdisciplinar, pois apenas 

a maquiagem pensada para o teatro dramático e convencional pode resultar num 

ensino caduco e anacrônico. Por isso, cada vez mais penso que as melhores 

experiências em sala de aula são no campo da performance e da body art. 

12 – Você conhece pesquisas sobre o tema em outros idiomas? Pode informar 

como posso ter acesso a essas? 

R: Sim, na Amazon.com você pode comprar muitos livros e se for na Amazon de 

diferentes países ( europeus) vc tem uma gama maior de livros teóricos e 

práticos sobre maquiagem para cinema, televisão performance 

etc....Infelizmente nossa formação e pesquisa tem de ser feita quase toda em 

outras línguas pois a publicação sobre assuntos referentes a maquiagem aqui 

no Brasil é quase um cenário de terra devastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

INSTITUTO DE ARTES / DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS 

PROFESSORA: Cyntia Carla Cunha Santos 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: Técnicas Experimentais de Artes Cênicas 1 

 

1. EMENTA: 

Experimentação de propostas elaboradas em conjunto professor/alunos, visando uma 

diversificação na utilização das linguagens das artes cênicas e outras linguagens 

artísticas. 

 

2. OBJETIVO: 

- OBJETIVO GERAL: 

 Partindo de uma introdução teórica abordaremos como as diferentes 
formas de maquiagem podem ser agenciadas para, junto aos demais elementos 
cênicos, compor a estrutura e opções estilísticas de uma peça teatral, e suas 
possíveis influencias no trabalho do ator. 
 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Introduzir conceitos básicos sobre a concepção e produção de 
maquiagens para o teatro abordando desde aspectos teóricos e históricos a 
questões práticas e de materialidades e o estudo teórico-prático da maquiagem 
como linguagem, suas interrelações no teatro, mais especificamente no teatro 
contemporâneo. 

 Execução de projeto final de caracterização em maquiagem. 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Estudo da musculatura da face, pescoço e mãos. 

Estudo da expressividade de ator e de sua potencializarão através da maquiagem 

Estudo de materiais e efeitos. 

Estudo de composição básica, luz, cor, texturas e possíveis relações simbólicas. 

Noções básicas de maquiagem bidimensional. 

Primeiros estudos de maquiagem tridimensional. 
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Estudo de maquiagem corporal. 

Obs: Em todas as aulas da disciplina é de inteira responsabilidade do aluno a 

execução prévia de uma pesquisa imagética específica para cada exercício 

proposto. 

Conteúdos específicos: 

 Estudo de claro e escuro do rosto e possibilidades de mudança. 

 Estudo de sombras. 

 Rosto quadrado. 

 Rosto redondo. 

 Rosto levantado e rosto caído. 

 Envelhecimento. 

 Rosto feminino, drag e travesti. 

 Rosto masculino e aplicação de barba. 

 Prova com construção de maquiagem de personagem específico. 

 Maquiagem étnica. 

 Criação de maquiagens caseiras. 

 Maquiagem baseada em estudo de máscara. 

 Releitura humanizada baseada em estudo de animal. 

 Maquiagem com pesquisa no Cirque Du Soleil. 

 Releitura de maquiagem do Cirque Du Soleil. 

 Maquiagem baseada em plantas. 

 Maquiagem baseada em objetos. 

 Maquiagem baseada em obras de arte. 

 Criação de maquiagem para textos previamente estudados. 

 Feridas, queimaduras, cortes, sangue e hematomas. 

 Anatomia e Maquiagem corporal. 

 Próteses de rosto e corpo. 

 Modificações de cabelo e perucaria. 

 Trabalho final teórico e prático. 
 

Obs: os conteúdos específicos podem ser alterados conforme a demanda da 
turma, tempo ou necessidades específicas de projetos. 

 

4. METODOLOGIA: 

 Aulas práticas de auto maquiagem ou modelo com orientação direta. 

 Estudos de textos relacionados ao conteúdo programático. 

 Pesquisa imagética e teórica para elaboração de maquiagens. 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 Participação nos exercícios propostos e apresentação de pesquisas: 40% 
 Avaliação do portfólio de maquiagens: 20% 
 Prova de maquiagem: 10% 
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 Resultados obtidos conforme cronograma em projeto final, incluindo parte 
prática e parte escrita: 30% 
 

Freqüência mínima para aprovação: 75%. 

Observações: 

O tempo de tolerância será de 10 mim, passado este período o aluno pode assistir a 

aula, mas fica sujeito a sanção com meia falta. 

Os projetos finais de maquiagem serão individuais. No caso de maquiagens corporais 

o aluno pode optar por montar uma equipe sobre sua coordenação, contudo somente 

o seu trabalho será avaliado. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BUCHMAN, Herman. Stage Make Up. N.Y: Ed. Watson Guptil, 1978. 

CEZIMBRA, Márcia. Maquiagem: Técnicas Básicas, Serviços Profissionais e Mercado 

de Trabalho. São Paulo: Ed. SENAC, 2005. 

HALLAWELL, Philip. Visagismo- harmonia e estética. São Paulo: Ed. SENAC, 2004. 

MOLINOS, Duda. Maquiagem Duda Molinos. São Paulo: Ed. Senac, 2001. 

PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1998. 

----------------------Dicionário de Teatro. São Paulo: Editora Perspectiva,1999. 

ROUBINE, Jean-Jacques. A Linguagem da Encenação Teatral 1880-1980. Rio de 

Janeiro: Ed. Zahar, 1982. 

VITA, Ana Carlota Regis. Historia Da Maquiagem, Da Cosmetica E Do Penteado. São 

Paulo Ed. ANHEMBI MORUMBI, 2008. 

BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTAR: 

CHERVALIER, Jean, Dicionário de Símbolos. Rio de janeiro: Ed. JOSÉ OLYNPIO 

LTDA, 2001. 

COSTA, J. Teatro contemporâneo no Brasil: criações partilhadas e presença diferida, 

Rio de Janeiro: Viveiros de Castro Editora Ltda, 2009. 

MAGALDI, Sábato. Iniciação ao Teatro. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1998. 

MARGOT, Berthold. História Mundial do Teatro. 4ª edição. São Paulo: Ed. Perspectiva, 

2008. 

RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à análise do teatro. São Paulo: Martins Fontes, 

1996. 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TITAIT&nautor=1171829&refino=1&sid=18927422311823399683584532&k5=36173&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TITAIT&tipo_pesq=editora&neditora=20132&refino=2&sid=18927422311823399683584532&k5=36173&uid=
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UNB - Cyntia 

 

1 – Fale do seu percurso artístico acadêmico: 

Me formei, na Unb, no curso de bacharelado em Artes Cênicas (2000- 2004), 

no mesmo período participei do grupo de pesquisa Corpos Informático (CNPQ-

visuais). Mestrado na mesma instituição, porem na linha de pesquisa Poéticas 

Contemporâneas de visuais. 

2 – Qual a sua opinião sobre o ensino da maquiagem teatral nos cursos de 

licenciatura e bacharelado? 

Pouco difundido, com tempo em sala de aula reduzido e sem infraestrutura 

necessária. Os materiais também possuem alto custo para os alunos de baixa 

renda.  

3 – Como você avalia a carga horária destinada para a disciplina maquiagem e 

ou caracterização nos cursos de licenciatura e bacharelado na universidade 

que você trabalha? 

Insuficiente, tanto para o curso de licenciatura quanto bacharelado. 

4 – Você acredita que as cargas horárias destinada às disciplinas de 

maquiagem são suficientes, para um bom desempenho para o professor e o 

aluno? 

Não, um bom exemplo disso é quando leciono uma disciplina livre de maquiagem 

com o dobro de tempo em sala de aula, o rendimento dos alunos, tanto técnico 

quanto conceitual é muito superior. Alunos que participaram da disciplina 

obrigatória e da optativa elevaram muito seu trabalho como maquiadores e vários 

já entraram no mercado de trabalho como maquiadores teatrais.  

5 – De que maneira você organiza o conteúdo programático da disciplina 

maquiagem nos cursos de licenciatura e bacharelado?  

Infelizmente a disciplina de maquiagem é lecionada junto a de figurino. Para 

minimizar o problema é separada uma aula por semana, de três, exclusiva para 

maquiagem. A matéria e oferecida para ambos os cursos ao mesmo tempo e as 

diferenças entre os cursos são apresentadas durante as aulas, não havendo 

diferenciação do conteúdo programático. Durante a disciplina os alunos devem 

ficar aptos tanto para a auto maquiagem, quanto para maquiar outros eu ensinar 

técnicas de maquiagem. 

6 – Os costumes, as tradições e manifestações artísticas e folclóricas 

influenciam no processo de ensino da disciplina? 

Não diretamente, ao longo da matéria abordamos e reproduzimos maquiagens 

étnicas tentando vislumbrar as opções anatômicas a culturas inerentes às 

diferentes manifestações escolhidas, sem um foco especifico no Brasil.  

7 – Como você organiza as etapas de avaliação da disciplina? 
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Durante o curso são realizadas duas provas de maquiagem, dois trabalhos 

escritos, um deles ligado a última prova de maquiagem, além da apresentação 

diária de pesquisa imagética. Outro item muito importante da avaliação é a 

apresentação do portfólio de maquiagens contendo todos os croquis realizados 

pelo aluno ao longo do semestre. Caso a maquiagem realizada seja usada em 

um espetáculo de final de semestre, sua execução diária também será 

avaliada. 

8 – No departamento que você trabalha é possível uma interdisciplinaridade 

com outras disciplinas? Quais e como acontece? 

Sim, lutamos muito por isso. Em um período especifico do semestre é realizada 

uma feira de projetos em que todas as matérias do departamento podem 

apresentar suas concepções e pedir que a turma crie e execute a maquiagem e 

figurino do projeto. Sobre a questão financeira, a maior parte do projeto é 

financiada pela turma da matéria que apresentou o projeto. Tudo é discutido 

entre os alunos e professores envolvidos. 

9 – Em sua experiência como docente dessa disciplina de que maneira você 

acredita que um aluno de licenciatura pode utilizar o aprendizado da 

maquiagem na sua prática como professor no ensino médio e fundamental, por 

exemplo? E em outras áreas como oficinas livres de teatro, por exemplo? 

Eu sempre falo para os alunos que apesar do custo geral da maquiagem ser 

caro, sempre podemos usar matérias alternativos e disponibilizo um a série de 

receitas de maquiagens mais baratas, além disso, uma vez adquirida a 

maquiagem dura bastante e o seu custo geral acaba sendo menor do que a 

execução semestral de novos figurinos. Uma maquiagem bem elaborada e 

consistente com a proposta de encenação pode fazer a diferença em montagens 

de baixo custo.  

Outro fator abordado é a ludicidade e interatividade da própria criação e 

execução da maquiagem que pode ajudar o professor na sua interação com os 

alunos e no entendimento dos processos de encenação e interpretação.   

10 – Você estimula os alunos de licenciatura a experimentar outros matérias, 

que não sejam os cosméticos, para execução de maquiagem em casos de uma 

necessidade do mesmo em condições de pouco ou nenhum recurso, quando 

estes se tornem professores? Por favor, cite exemplos que você julgue 

pertinente. 

Sim, são apresentados materiais alternativos como folhas, terra, argila, látex, 

pigmento de vela linha, lã, gelatina, papel etc. Outro recurso e a criação de 

maquiagens cremosas caseiras que tem boa cobertura, durabilidade e são 

financeiramente mais acessíveis. 

Como o preço das maquiagens oscila muito dependendo das marcas, também 

forneço endereços e lojas e marcas mais acessíveis e com boa cobertura.  

11 – Em sua opinião, como você vê a pesquisa na área de maquiagem teatral e 

caracterização a nível de mestrado e doutorado no Brasil? 
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Em relação a outras áreas é quase inexistente a maioria dos profissionais opta 

por um trabalho direto com o mercado. Isso fica mais evidente quando 

procuramos bibliografias com edições brasileiras ou mesmo em sites 

específicos de textos acadêmicos.  

12 – Você conhece pesquisas sobre o tema em outros idiomas? Pode informar 

como posso ter acesso a essas? 

Sim existem muitos livros sobre o assunto e apostilas on-line. Infelizmente o 

acesso a esses textos fica bastante restrito por conta da língua e da dificuldade 

adquirir o material não virtual. Outro problema é que a grane maioria dos livros 

não apresenta conteúdo especifico para o universo teatral, abordando muitas 

vezes maquiagens de efeitos especiais para o cinema, maquiagens sociais e 

Visagismo. Desse modo, é necessário que o professor realize uma espécie de 

filtro, ligando os temas a outras bibliografia da área de cênicas.   
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UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CLA 

CENTRO DE LETRAS E ARTES ET ESCOLA DE TEATRO BACHARELADO 

EM CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA PROGRAMA DE DISCIPLINA curso: 

BACHARELADO EM CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA  

Disciplina: CARACTERIZAÇÃO  

Departamento responsável: CENOGRAFIA  

Eixo: INTEGRAÇÃO código: ACG0078 período recomendado: 6º PERÍODO 

carga horária: 60 HORAS (PRÁTICA)  

Tipo: OPTATIVA (GRUPO DE OPTATIVAS: ATELIÊ DE CRIAÇÃO E 

PRODUÇÃO) número de créditos: 02 (DOIS) 

 Pré-requisito: NENHUM  

EMENTA: Definição de caracterização. Construção da caracterização da 

personagem por meio da maquiagem teatral e suas técnicas. Análise dos 

sentidos da maquiagem cênica. Confecção de acessórios, de postiços e de 

próteses para a criação de uma caracterização cênica.  

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Demonstrar os tipos de maquiagens teatrais. 

Oferecer técnicas de aplicação de maquiagem. Ampliar as opções para a 

construção visual da personagem. METODOLOGIA: Estudos teóricos feitos a 

partir da exibição de vídeos, fotografias de trabalhos teatrais e publicações sobre 

a maquiagem cênica. Exercícios práticos realizados a partir das demonstrações 

em sala de aula.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 1_História da maquiagem cênica. 

2_Reconhecimento de materiais. 3_Maquiagem clássica, teatral, 

cinematográfica. 4_Maquiagem de fantasia. 5_Maquiagem Infantil. 6_Técnicas 

de luz e sombra. 7_Divisão do rosto e mapa facial. 8_Efeitos especiais: 

cicatrizes, hematomas, feridas e queimaduras. 9_Projetos cênicos  

AVALIAÇÃO: A avaliação será a partir do conjunto de trabalhos práticos 

realizados em sala de aula, dentro do âmbito das técnicas estudadas. Trabalho 

final: criação de uma maquiagem cênica utilizando as técnicas aprendidas na 

disciplina.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

HALLAWELL, Philip. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São 

Paulo: SENAC, 2009.  
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MOLINOS, Duda. Maquiagem. São Paulo: SENAC, 2000. VITA, Ana Carlota. 

História da maquiagem, da cosmética e do penteado: em busca da perfeição. 

São Paulo: Anhembi Morumbi, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AUCOIN, Kevin. Making faces. New York: Little, Brown and Company, 1997.  

_____________. Face forward. New York: Little, Brown and Company, 2000.  

CORSON, Richard. Stage make-up. New Jersey: Prentice-Hall, 1970.  

GRIMAS. Make-up for professional en hobby. Holland:  

GRIMAS GRÖNING, Karl. Body decoration. New York: The Vendrome Press, 

1998. LANGER, Arnold. Makeup manual. Berlin: Kryolan, 1997.  

TORQUATO, Fernando. O Boticário maquiagem. Curitiba: Posigraf, 2011. 

professor responsável: assinatura do Coordenador: 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

Mona Magalhaes 

 

1 – Fale do seu percurso artístico acadêmico: 

 

Sou Bacharel em interpretação teatral pela Escola de Teatro da Unirio. Em 1997 

fiz o concurso para ministrar a disciplina de Caracterização na  Escola de teatro 

da Unirio.  Disciplina, até então,  obrigatória para os  cursos de Interpretação e 

optativa para as habilitações em Licenciatura, Cenografia, teoria e Direção. Em 

2000 ganhei a Bolsa Virtuose, do MINC e fiz o fiz o mestrado em Ciência da Arte 

– UFF  cujo objeto de pesquisa foi o processo de criação das maquiagens para 

o espetáculo “Partido” do Grupo Galpão. De 2006 a 2010 fiz o Doutorado em 

Discurso e interação pela Programa de Pós-graduação em Letras da UFF, para 

o qual, mais uma vez, a  maquiagem foi o objeto de estudos, porém a pesquisa 

foi fundamentada na análise semiótica: Maquiagem e pintura corporal: uma 

análise semiótica. 

Este ano completo 18 anos na Escola de teatro, da Unirio. 

Paralelamente, Desenvolvi o trabalho de criação de maquiagem para diversos 

espetáculos  e grupos teatrais : Grupo Galpão (MG), Clowns de Shakespeare 

(RN),  SerTão Teatral (PB), Beto Carrero World; Teatro Mágico, entre outros. 
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2 – Qual a sua opinião sobreo ensino da maquiagem teatral nos cursos de 

licenciatura e bacharelado?´ 

Como disse anteriormente, quando entrei para a Unirio, a disciplina de 

Cracterização era obrigatória apenas para a Habilitação em Interpretação. Agora 

com a mudança curricular dos cursos,  ela passou a ser obrigatória para os 

Cursos de Licenciatura também, continuando como optativa para os demais 

cursos. A referida disciplina também passou a ser eletiva para o curso de 

Cenografia e indumentária. Infelizmente, a carga horária ainda é muito baixa, 

são apenas 30h semestrais. Quando a caracterização era obrigatória apenas 

para o curso de Interpretação eram  disponibilizadas 3 turmas, nas quais o 

número máximo de alunos era 15, pela característica prática da disciplina, assim, 

com turmas menores procuro dar atenção mais particular aos alunos. Hoje, são 

oferecidas duas turmas para o Curso de Atuação Cênica (Novo nome do curso) 

e 1 turma para o curso de Licenciatura. A carga horária continua a mesma.  

Ainda  ofereço as optativas de Caracterização II, na qual são aprende-se a 

elaboração de próteses em látex, espuma de látex, silicone e espuma de 

poliuretano, e Técnicas Paralelas, que visa um estudo para a criação das 

maquiagens para as práticas de montagem da Escola de Teatro. Para o 

estudante que deseja conhecer melhor o universo da maquiagem temos ao todo 

uma carga horária total de 120h. 

Para os estudantes de Atuação Cênica a disciplina de Caracterização procura-

se conscientizar o aluno para a importância da criação da imagem visual da 

personagem nas diversas estéticas teatrais. Priorizam-se os estudos práticos, as 

técnicas de aplicação, o reconhecimento de materiais. 

Para os alunos de Licenciatura estamos num processo de buscar uma aula mais 

apropriada para desenvolver a utilização da maquiagem na escola, buscando-se 

materiais mais acessíveis. 

O modo de integração da maquiagem com o universo do ensino fundamental e 

médio. ]ainda não alcançamos esse objetivo, por conta da mistura dos alunos de 

Licenciatura e Atuação. 

Do mesmo modo, penso uma metodologia diferente para os alunos Diretores e 

para os Alunos Cenográfos/Figurinistas. São enfoques  diferentes. 

Creio que a Técnica Paralela, voltada para criação da maquiagem para as 

práticas de montagem seja o momento em que os diversos enfoques são 

priorizados, uma vez que o estudo é direcionado para uma determinada 

montagem. 

De todo modo, a carga horária está aquém para a formação de um maquiador, 

creio que a maquiagem, dentro do contexto do curso, ainda é vista apenas 

como um acessório e não como uma linguagem artística, ainda está na 

contra mão das demandas artísticas mundiais. Vale lembrar que formamos 

atores, cenógrafos, figurinistas, professores, diretores e teóricos e não 

maquiadores. 
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3 – Como você avalia a carga horária destinada para a disciplina maquiagem e 

ou caracterização nos cursos de licenciatura e bacharelado na universidade 

que você trabalha? 

Pensando nas disciplinas de modo isolado, penso que a carga horária é 

insuficiente. Para os alunos que fazem as três disciplinas, Caracterização I, 

Caracterização II e Técnicas paralelas, que somadas as cargas horárias dará 

um montante  oficial de 120h, creio que seja suficiente. 

Digo carga horária oficial pois na prática, dependendo dos projetos para 

caracterização II ou das montagens realizadas no período, a carga horária 

chega a triplicar. 

 

4 – Você acredita que as cargas horárias destinada às disciplinas de 

maquiagem são suficientes, para um bom desempenho para o professor e o 

aluno? 

Isoladas, não. No conjunto, sim. Cabe ressaltar que a oferta  de vagas para as 

disciplinas de CARII é de apenas 8 por período e a de Técnicas paralelas 

depende do número de práticas de montagem, já ministrei aulas para apenas 1 

e para um grupo de 7 alunos.   

 

5 – De que maneira você organiza o conteúdo programático da disciplina 

maquiagem nos cursos de licenciatura e bacharelado? 

Os conteúdos programáticos são organizados do seguinte modo: 

CARI (Atuação, Direção, Cenografia, Licenciatura e Teoria) 

Aulas teóricas sobre conceito de caracterização, estéticas teatrais  e a relação 

com e maquiagem, funções da maquiagem, tipos de maquiagem, projetos e 

mapas faciais. 

Aulas práticas sobre produtos e funções, técnicas de aplicação, conceitos de 

luz e sombra, divisão das áreas faciais,  teoria das cores, projetos e mapas 

faciais. Exercícios práticos. 

Para o curso de licenciatura prevê-se trabalhar com a articulação entre a 

maquiagem teatral e personagens históricos. Maquiagem infantil. 

 

CARII (para todos os cursos) 

Levantamento iconográfico. 

Projeto; 



294 

 

Retida do lifecast; escultura, moldes, seleção do material para confecção das 

próteses, confecção das próteses e aplicação das próteses. 

 

Técnicas paralelas 

Reunião da equipe de criação. Conceitos e estéticas. 

Levantamento iconográfico, projetos faciais. 

Acompanhamento de ensaios. Testes. Produção e criação. 

Treinamento dos atores. 

 

 

6 – Os costumes, as tradições e manifestações artísticas e folclóricas 

influenciam no processo de ensino da disciplina? 

Para CARI não. Pra a CAR II  e para Técnicas Paralelas dependerá do projeto 

do aluno. 

7 – Como você organiza as etapas de avaliação da disciplina? 

Em CAR I os alunos são avaliados pela participação e pelo trabalho final. 

CAR II a cada etapa do processo de construção da prótese até a aplicação 

final. 

Técnicas paralelas pelo processo e pelo resultado final. 

 

8 – No departamento que você trabalha é possível uma interdisciplinaridade 

com outras disciplinas? Quais e como acontece? 

Sim, é possível. A interdisciplinaridade acontece nas Técnicas paralelas, 

momento no qual se integral  todas as linguagens artísticas para a criação do 

conceito estético visual do espetáculo. 

 

9 – Em sua experiência como docente dessa disciplina de que maneira você 

acredita que um aluno de licenciatura pode utilizar o aprendizado da 

maquiagem na sua prática como professor no ensino médio e fundamental, por 

exemplo? E em outras áreas como oficinas livres de teatro, por exemplo? 

Perto do princípio que a maquiagem possibilita a criação de um rosto cênico, 

para a identidade de um personagem ou para a composição visual de 

performances. O grande problema para os cursos livres,  é o custo e o acesso 

aos materiais. A maquiagem boa é muito cara e de difícil acesso. Nem sempre  

materiais alternativos são eficientes em relação à qualidade e ao custo 

benefício. 
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Além da abordagem artística e mais precisamente, teatral, a maquiagem serve 

muito bem para o ensino da história geral, a partir da qual se pode construir 

caracterizações históricas em sala de aula, de acordo com o período histórico 

ministrado nas aulas de história. Do mesmo modo, as etnias nas aulas de 

geografia ou ainda nas caracterizações de cientistas, poetas e etc. 

10 –Você estimula os alunos de licenciatura a experimentar outros matérias, 

que não sejam os cosméticos, para execução de maquiagem em casos de uma 

necessidade do mesmo em condições de pouco ou nenhum recurso, quando 

estes se tornem professores? Por favor, cite exemplos que você julgue 

pertinente. 

Não apenas no curso de Licenciatura, mas nos demais. O maior problema para 

a busca de materiais alternativos é o receio quanto a alergias e intoxicações.  

Como exemplo:  argilas utilizadas para tratamentos estéticos e pigmentos 

naturais (mesmos esses provocam alergias). 

11 – Em sua opinião, como você vê a pesquisa na área de maquiagem teatral e 

caracterização a nível de mestrado e doutorado no Brasil? 

Fraco. Conheço poucas dissertações ou teses com esse objeto de estudo. 

 

12 – Você conhece pesquisas sobre o tema em outros idiomas? Pode informar 

como posso ter acesso a essas? 

Conheço profissionais do mercado internacional. Conheço cursos chamados de 

vocacionais. 

Pesquisas acadêmicas, não. Conheço o MFA em Makeup and Wig Design, 

segue o link: 

http://ccm.uc.edu/theatre/tdp/makeup-wigs.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ccm.uc.edu/theatre/tdp/makeup-wigs.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – ESCOLA DE TEATRO 

CURRICULO DO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO  

Carga Horária Total – 2 920 horas 

MÓDULO V Teatro na Educação V: 425 h (T- 068, P- 153, E-204) Conteúdos de 

natureza científico-cultural (teoria/prática): 280 h  

Professores Responsáveis: Antônia Pereira, Hebe Alves da Silva e Harildo 

Esteves Déda  

Ementa: Neste módulo o aluno deverá assumir a responsabilidade do 

planejamento e aplicação de um programa de atividades de teatro na educação 

em bases não-formais. Esse programa pode ser um curso de extensão aberto à 

comunidade, para crianças, adolescentes ou pessoas da terceira idade. O 

objetivo do Módulo V é fornecer ao aluno condições para seleção, planejamento, 

aplicação e avaliação de atividades de Teatro na Educação.  

1. DIDÁTICA E PRÁXIS PEDAGÓGICA DE TEATRO I 136h 2. TEATRO DE 

FORMAS ANIMADAS IV 34h 3. CRIAÇÃO COLETIVA DE TEXTO 34h 4. 

MAQUIAGEM E MÁSCARA 51h 5. ESTUDO DE TEXTOS DRAMÁTICOS 

BRASILEIROS 51h 6. ILUMINAÇÃO PARA O TEATRO NA EDUCAÇÃO 51h 

Licenciatura 15 15 7. TEATRO BRASILEIRO 34h 8. PESQUISA DE CAMPO EM 

TEATRO NA EDUCAÇÃO 34h TOTAL 425h 

EMENTA:  Maquiagem e Máscara: 51h (T-017, P-034, E-000) Iniciação às 

técnicas de maquiagem cênica (para caracterização de personagens) bem como 

de confecção de máscaras. Prática de ensino envolvendo confecção e utilização 

de maquiagem cênica e máscaras. 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

Renata Cardoso - UFBA 

 

1 – Fale do seu percurso artístico acadêmico: 

Iniciei minha graduação em 1998, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Cursei o bacharelado em Artes Cênicas com habilitação em Cenografia. Durante 
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a graduação aumentou meu interesse por figurinos e maquiagens teatrais, então 

comecei a fazer assistência para figurinistas e maquiadores no Rio de Janeiro. 

Ao final da graduação fiz o curso de Maquiador profissional no Senac RJ, e segui 

trabalhando com cenários, figurinos e maquiagens teatrais. Em 2004 fui 

aprovada em Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior na 

Universidade Federal da Bahia, ingressando em março de 2005. Sou parte do 

corpo docente da Escola de Teatro, e atuo nas disciplinas relacionadas a 

figurino, maquiagem teatral, cenografia e artes visuais. Entre 2006 e 2008 cursei 

o Mestrado em Artes Cênicas nesta mesma Universidade. Desde minha 

chegada à Salvador, mantive em paralelo com a universidade a atividade de 

figurinista e maquiadora, atuando junto a grupos amadores e profissionais, e 

considero que essas duas vertentes de trabalho se complementam e alimentam 

uma à outra. Atualmente curso o Doutorado em Artes Cênicas na Universidade 

de São Paulo, com previsão para finalização em 2018. 

2 – Qual a sua opinião sobre o ensino da maquiagem teatral nos cursos de 

licenciatura e bacharelado? 

Minha experiência com ensino de maquiagem teatral em cursos de bacharelado 

e licenciatura se resume à Escola de Teatro da UFBA. Durante os anos que 

tenho trabalhado na Universidade, lecionei para os bacharelados em 

Interpretação Teatral e Direção Teatral, e para a Licenciatura em Teatro. 

Considero o ensino da maquiagem teatral fundamental para os alunos dos três 

cursos, não apenas como ferramenta de trabalho mas também como forma de 

aprimorar o olhar estético e crítico para a arte. 

3 – Como você avalia a carga horária destinada para a disciplina maquiagem e 

ou caracterização nos cursos de licenciatura e bacharelado na universidade 

que você trabalha? 

Ao longo dos últimos nove anos acompanhei duas mudanças curriculares na 

Escola de Teatro. A primeira estava sendo implantada no momento da minha 

chegada à Universidade, de maneira que convivi com dois currículos diferentes 

agindo paralelamente por alguns anos. A segunda mudança está prevista para 

ocorrer ano que vem, então participei da criação do currículo. A estrutura 

adotada atualmente na graduação contempla a ação prática da cena, destinando 

maior carga horária para componentes curriculares voltados à criação e 

confecção de montagens teatrais, do que para componentes onde o aluno é 

apresentado a novas técnicas ou conteúdos. Minha percepção a respeito deste 

currículo é que os alunos aprendem fazendo, o que é uma metodologia 

absolutamente válida nessa área. Porém, considero que a apreensão do 

conhecimento poderia ser mais eficaz se houvessem mais componentes 

curriculares destinados à absorção de conteúdos, antes de sua aplicação efetiva 

na cena. Essa organização partiu de uma tentativa de corrigir o que era 

considerado uma falha no currículo anterior, a presença de muita carga horária 

destinada à componentes teóricos, e pouca carga horária destinada à montagem 

teatral. Esperamos que o currículo a ser implementado ano que vem possa 

conciliar de maneira satisfatória todos esses anseios e necessidades. 
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4 – Você acredita que as cargas horárias destinada às disciplinas de 

maquiagem são suficientes, para um bom desempenho para o professor e o 

aluno? 

Como referido na pergunta anterior, considero que o atual currículo da Escola de 

Teatro da UFBA destina bastante carga horária aos componentes curriculares 

relacionados aos aspectos plásticos da cena, porém a organização dos 

conteúdos na estrutura curricular não é satisfatória. 

5 – De que maneira você organiza o conteúdo programático da disciplina 

maquiagem nos cursos de licenciatura e bacharelado? 

O atual currículo da Escola de Teatro tem a particularidade de organizar os 

componentes a partir de temas definidos por semestre. Nos bacharelados, o 

ensino de maquiagem acontece principalmente no segundo e terceiro 

semestres, que são dedicados ao teatro realista e ao período compreendido 

desde a Antiguidade Clássica até o Romantismo, respectivamente. Nesses dois 

semestres os principais conteúdos e técnicas são passados aos alunos, 

respeitando a orientação temática do semestre e a relação entre os 

componentes curriculares. Nos semestres seguintes, a maquiagem é pensada 

apenas em relação a uma montagem específica, e o ensino de novas técnicas e 

conceitos parte das demandas específicas da cena. Na licenciatura, há uma 

liberdade um pouco maior em relação à temática, e o ensino de maquiagem se 

dá no quinto semestre, quando o aluno já foi apresentado a diversos outros 

conteúdos. Porém são mantidas as interações entre os diversos componentes 

curriculares do semestre. 

6 – Os costumes, as tradições e manifestações artísticas e folclóricas 

influenciam no processo de ensino da disciplina? 

Influenciam a organização dos conteúdos e inspiram a criação para a cena.   

7 – Como você organiza as etapas de avaliação da disciplina? 

Como a aula é expressivamente prática, a avaliação é feita diariamente, a cada 

exercício executado pelos alunos, e levando em consideração a dedicação do 

aluno nas etapas de construção da montagem. 

8 – No departamento que você trabalha é possível uma interdisciplinaridade 

com outras disciplinas? Quais e como acontece? 

Como referido anteriormente, o atual currículo da Escola de Teatro da Ufba 

pressupõe a interação entre componentes. Todos os componentes curriculares 

de cada semestre são organizados de maneira conjunta, seguindo uma 

temática determinada. Em relação à maquiagem, acaba tendo uma relação 

muito próxima dos componentes de interpretação e direção. 

9 – Em sua experiência como docente dessa disciplina de que maneira você 

acredita que um aluno de licenciatura pode utilizar o aprendizado da 

maquiagem na sua prática como professor no ensino médio e fundamental, por 

exemplo? E em outras áreas como oficinas livres de teatro, por exemplo? 
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Eu acredito que o aprendizado de maquiagem ensina ao aluno mais do que uma 

técnica de pintura; estimula a observação, análise e crítica de obras de arte, de 

uma maneira geral; propicia o auto-conhecimento e a relação do aluno com sua 

auto-imagem e representação; e instiga a criação artística. Eu acredito que 

quando o aluno adquire conhecimentos de maquiagem, ele consegue não 

apenas replicar o conteúdo apreendido, mas se torna autônomo o suficiente para 

realizar novas proposições e adaptar técnicas e materiais de acordo com sua 

demanda específica. 

10 – Você estimula os alunos de licenciatura a experimentar outros matérias, 

que não sejam os cosméticos, para execução de maquiagem em casos de uma 

necessidade do mesmo em condições de pouco ou nenhum recurso, quando 

estes se tornem professores? Por favor, cite exemplos que você julgue 

pertinente. 

Sim, e estimulo os alunos a procurarem alternativas. Em sala de aula já 

utilizamos argila, por exemplo. E na licenciatura principalmente estimulo não só 

a procura por cosméticos, mas a busca por materiais do cotidiano como potes 

ou caixas, para a criação de elementos que possam ser fixados ao rosto para 

criar novas expressões, por exemplo.  

11 – Em sua opinião, como você vê a pesquisa na área de maquiagem teatral e 

caracterização a nível de mestrado e doutorado no Brasil? 

Acredito que no Brasil estamos ainda engatinhando. A pesquisa acadêmica na 

área é uma tarefa árdua, pois a falta de bibliografia específica é um empecilho 

grande. Mas é preciso encarar o desafio, e ampliar o campo acadêmico. Tem 

muito pra ser estudado. 

12 – Você conhece pesquisas sobre o tema em outros idiomas? Pode informar 

como posso ter acesso a essas? 

Essa pergunta responderei mais tarde, certo? Tenho que olhar meus arquivos 

becapeados do computador. 

Anexos: 

 

Querida, tudo bem? Preciso de mais uma contribuição sua para a minha tese, 

dai, gostaria de um depoimento seu, como professora da área, que o formato 

dos módulos na licenciatura contribue na interdisciplinaridade e se isto é 

fovorável na formação do licenciando. No caso da maquiagem em relação as 

outras disciplinas, como as montagens, os estágios, etc Vc pode me dizer? 

Bem, em relação ao antigo currículo de créditos da Escola de Teatro da UFBA, 

o currículo modular apresentava vantagens no tocante à interdisciplinaridade. 

Especialmente no caso do ensino da maquiagem e do figurino, considero um 

grande ganho esses componentes curriculares estarem associados, de modo 

que os conteúdos fossem apreendidos simultaneamente, o que não acontecia 

no currículo de créditos. Os componentes de maquiagem e figurino também se 
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relacionavam de maneira estreita com os outros componentes do semestre, 

especialmente os da área de interpretação, direção e dramaturgia. A grande 

vantagem do currículo era congregar todos os componentes em torno de um 

mesmo eixo norteador, um tema escolhido pro semestre, que culminava em uma 

montagem de cenas ou espetáculo. Curiosamente, essa era também sua grande 

desvantagem. A montagem final se tornava o ponto central do semestre, e como 

tudo convergia para ela, algumas vezes o conteúdo dos componentes de 

maquiagem e figurino ficava prejudicado - em primeiro lugar, em relação ao 

tempo: o segundo bimestre de aula era praticamente inteiro dedicado só à 

montagem, o que significa que os conteúdos teóricos e práticos eram dados 

somente em primeiro bimestre, o que não é suficiente. Em segundo lugar, de 

acordo com a temática do semestre, era necessário direcionar mesmo as aulas 

do primeiro bimestre para o tema da montagem, o que significava uma redução 

do ensino dos conteúdos básicos de maquiagem e figurino. Nesse momento um 

novo currículo está sendo implementado na Escola de Teatro da UFBA, pensado 

para suprir essas demandas, entre muitas outras. Estou muito curiosa pra ver 

seu funcionamento na prática. 

Talvez você tenha explicado, eu é que não lembrava. Na licenciatura, havia um 

espaço maior para as aulas de conteúdos básicos. Então os alunos conseguiam, 

por exemplo, apreender e praticar os conteúdos da maquiagem teatral de 

maneira mais intensa, e eu acredito que isso sempre se refletirá na prática teatral 

do aluno, dentro ou fora da universidade. Isso é um ponto. O outro ponto é que 

quando havia montagem no final do semestre, conseguíamos garantir espaço na 

sala de aula para tratarmos do figurino e da maquiagem específicos, sem, no 

entanto, ocupar metade do semestre com isso. Em relação especificamente aos 

estágios: apesar das aulas de maquiagem e figurino não serem voltadas 

especificamente para essa atividade, muitos alunos conseguiam aplicar os 

conteúdos apreendidos em sala de maneira quase imediata. Alguns, porém, 

precisavam de um tempo maior para absorver e entender como aplicar os 

conteúdos. Mas acredito que isso é um tempo pessoal do professor, cada um 

tem um jeito de apreender e repassar  os conteúdos. 
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Questionário para o aluno Audevan Caiçara 2014.2 
 
 
1- Quais as suas expectativas para essa disciplina? Elas foram atendidas? 
Explique. 
2 - O que você considera importante no aprendizado da maquiagem teatral, para 
a sua prática como professor de teatro? 
3 - Como você avalia o espaço físico, a carga horária e os recursos para o bom 
aproveitamento da disciplina? 
4 - Como você avalia os conteúdos ministrados durante a disciplina? 
5 - A metodologia da disciplina contribuíram para o conhecimento e aprendizado 
da disciplina? de que forma? 
1 - Minhas expectativas em relação à disciplina era de aprender técnicas de 

maquiagem que pudessem ser aplicadas de forma artístico-pedagógica. 

2 - A maquiagem teatral é uma forma de trabalhar a criatividade e a estética, 

além de trabalhar a harmonia das cores e formas. O professor de teatro tem que 

estar preparado para ensinar também esses atributos teatrais. Ele - o professor 

- precisa estar habilitado para apresentar e desenvolver nos alunos também 

qualidades artísticas. 

3 - O espaço torna-se ruim pela quantidade de pessoas. É uma disciplina que 

exige espaço amplo e ideal para concentrar-se. A carga horária é ideal levando 

em consideração que é uma disciplina em um curso de licenciatura. Se as aulas 

começassem e terminassem no horário marcado, daria para aproveitá-las mais, 

e por tanto, teríamos desenvolvido mais os estudos e pesquisas sobre a 

maquiagem.  
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4 - Os conteúdos foram diversificados e quase sempre esteve atrelado à 

utilização de materiais mais acessíveis, preparando o licenciando para a 

experiência no ensino, no qual, quase sempre se deparará com espaços e 

recursos inapropriados. O que achei mais interessante foi  união de pesquisa, 

reprodução, técnicas e livre exercício. 

5 - O método de ensinar a técnica, aplicá-la durante a reprodução e usá-la para 

criar é uma metodologia viável e instigante no processo do ensino-aprendizado. 

Consegui aprender não apenas as reproduções, mas também as técnicas. Com 

o portifólio como parte da avaliação compreendo-o como fundamental como 

registro para consultas posteriores.  

 


