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Ementa 
 

O estudo do Teatro de Máscaras com o olhar focado na Commedia dell”arte, suas 
máscaras, caracterizações possui uma grande expressão social, onde é possível distinguir 
as classes sociais da época; abrem um leque de possibilidades nas discussões das 
semelhanças com os dias atuais; Trazer as máscaras sociais para o mundo 
contemporâneo, possibilita a reflexão sobre os papeis a que somos obrigados a representar 
no nosso dia-a-dia. “ Além de ser um instrumento de autoconhecimento, o estudo das 
máscaras também serve como ponte para a criação teatral”. Neste sentido os conteúdos 
desenvolvidos são: Introdução ao teatro de Máscaras/ Commedia dell” arte; Origem/ 
Panorama histórico; Características do jogo na Commedia dell”arte; Repertório da 
Commedia dell”arte; Situação cênica I: Ação (o que?); Improvisação Teatral a partir do 
repertório da Commedia dell”arte; Máscaras no Brasil; Máscara neutra, meia máscara; 
Máscara expressivas nas Cavalhadas de Pirenópolis; Procissão do fogaréu; Folclore e 
folguedos no Centro Oeste; Pesquisa de grupos de teatro local, que trabalham com o teatro 
de máscaras; Máscaras do teatro na Ásia; Mascaras do teatro na Itália; Máscaras dos 
personagens da Commedia dell”arte; Improvisação teatral a partir dos diversos tipos de 
máscaras existentes dentre elas a máscara expressiva, meia máscara e máscara neutra; 
Situação cênica II: Espaço (onde?); Dramaturgia na Commedia dell”arte; Texto escrito, 
imagético; Confecção das máscaras dos personagens da Commedia dell”arte.; Situação 
cênica III: Personagem (quem?); Contação de histórias a partir das máscaras 
confeccionadas; Etapas de montagem de uma representação cênica; Improvisação teatral 
a partir de todas as máscaras pesquisadas; Produção de uma representação cênica 
utilizando as máscaras corporais dos personagens da Commedia dell”arte. 
 
Objetivos  
 

Reconhecer a Commedia dell”arte como um teatro social, denunciador e político, e 
a partir dela, reconhecer as divisões de classes da nossa sociedade; Compreender a 
linguagem corporal contida na sutileza dos gestos, através de experiências sensíveis; 
Perceber o teatro de máscaras como representação cênica presente em diversas partes do 
mundo e também desta região; Contextualizar o movimento da Commedia dell’arte italiana 
no tempo e espaço, identificando suas influencias na comedia contemporânea; Diferenciar 
os diversos tipos de máscaras existentes, como a máscara expressiva, a meia máscara, a 
máscara neutra; Produzir representações cênicas a partir do conhecimento adquirido sobre 
seu corpo e suas possibilidades de comunicação. 



 
Metodologia 
 

Aulas expositivas e reflexivas; Pesquisa e discussão de textos, vídeos, filmes, com foco 
na representação cênica e nos conceitos do teatro. (Ator e público, sonoridade, 
caracterização, espaço cênico, formas registro); Improvisações teatrais e Encenações 
teatrais individuais e em grupo; Confecção de materiais utilizados em cena. (Objetos da 
cena teatral); Construção de figurino e cenários para cena teatral. 
 
Avaliação 
 

Formativa, qualitativa, processual e continua; acompanhar o desenvolvimento do 
estudante e da turma, por meio do diário de bordo (caderno de teatro), avaliações 
individuais e coletivas, auto avaliações, encenações, pesquisas, apresentação de trabalhos 
finais. Será observado também desempenho, participação e assiduidade nas atividades 
propostas nas aulas de teatro. 
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