
ARTES CÊNICAS
HABILIDADES ESPECÍFICAS

PROVA COMENTADA



O curso de Artes Cênicas da Unicamp tem o objetivo de formar atores aptos a trabalhar nos 
diversos campos abertos ao profissional de artes cênicas, bem como artistas conscientes de seu 
papel na sociedade, capazes de dialogar, por meio da criação artística, com as diversas questões 
individuais e coletivas vivenciadas pelo homem. Nessa perspectiva, o bacharelado em Artes 
Cênicas prevê um processo de quatro anos voltado, nos dois primeiros, para um repertório amplo 
de conhecimento teórico e prático, um intenso processo de preparação em técnicas corporais, 
vocais, e para disciplinas diretamente relacionadas à interpretação cênica. Nos dois anos 
seguintes, estará centrado nas encenações semestrais, nas disciplinas derivadas e nos PICCS 
(Processos Integrados de Criação Cênica). Esse processo de aprendizado, de práticas 
diversificadas no campo teatral, parte fundamentalmente da atuação cênica e demanda um perfil 
de aluno afinado com as exigências do próprio curso, necessitando uma avaliação específica do 
candidato em seu vestibular.  
As provas de Habilidades Específicas visam avaliar o candidato tanto no que se refere a sua 
familiaridade com certas questões teóricas básicas relativas à área – fornecidas pela bibliografia e 
testadas na prova escrita – como com procedimentos e atitudes imprescindíveis ao seu 
desenvolvimento no decorrer da graduação, referentes ao seu potencial artístico, à capacidade de 
escuta, de ação, interação em grupo e disponibilidade física no espaço da cena –  testadas nas 
provas práticas, em sala de aula, e na atuação de palco.  

 
Prova Teórica 
Para esta prova é necessário o estudo da bibliografia divulgada anualmente na página eletrônica 
da Comvest. 
 
Prova de Aula 
Os candidatos farão três aulas práticas, ministradas por três duplas de professores. 
 
Prova de Palco 
Apresentação de uma cena previamente preparada, à escolha do candidato, conforme a relação 
de textos abaixo. Duração da cena: de três a cinco minutos. 

A Prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas da Unicamp tem como 
objetivos: 
a) avaliar o conhecimento básico do candidato sobre das Artes Cênicas; 
b) verificar capacidades de invenção, reflexão e colaboratividade, fundamentais à formação 
oferecida pelo curso. Nessa direção, as provas visam à verificação dos seguintes aspectos: 
 
Prova teórica (escrita): o entendimento e a interpretação de um texto específico, com temas 
teóricos teatrais básicos fornecidos pela bibliografia, avaliando a articulação de ideias e a 
familiaridade do candidato com as questões propostas.  
 
Provas práticas de sala de aula: participação do candidato em processos e dinâmicas de práticas 
cênicas básicas  (expressivas e pré-expressivas), tanto em seu aspecto individual quanto em sua 
inserção nas dinâmicas grupais. Nessa direção, cada uma das três provas práticas de sala de 
aula é conduzida por uma dupla de professores, com propostas relacionadas a suas disciplinas – 

http://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2018/11/bibliografia_C%C3%AAnicas-Habilidades-2019.pdf


voz, canto, corpo, improvisação –, em exercícios físicos de escuta, atenção, produção rítmica, 
musical, sonora e jogos improvisacionais. 
  
Prova de palco: a abordagem, execução e interpretação do candidato da cena de um texto de um 
múltiplo repertório dramático fornecido em bibliografia.   

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas vale 48 pontos. A nota é 
composta pela soma das notas de três provas: Prova Teórica, Prova de Sala de Aula e Prova de 
Palco. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. A Prova de Sala de Aula e a Prova Teórica são 
eliminatórias: o candidato que obtiver nota menor que cinco pontos em qualquer uma delas terá 
nota final igual a zero, sendo desclassificado da opção. 

Prova Teórica (eliminatória): avalia o conhecimento do candidato sobre história do teatro e teorias 
e práticas teatrais; o conteúdo básico para a prova deverá ser estudado a partir da bibliografia 
indicada na página eletrônica da Comvest. 

Prova de Sala de Aula (eliminatória): avalia a capacidade do candidato para a prática teatral. 
Nessas aulas são observados aspectos como disponibilidade física, atenção, prontidão, interação, 
escuta e resposta criativa aos exercícios propostos. 

Prova de Palco: avalia o potencial e a qualidade da atuação do candidato na cena escolhida. 
Aspectos observados: compreensão do texto e expressividade vocal e corporal no desempenho 
da cena. 

 

Leia a passagem abaixo e responda às questões. 

“Precisemos um pouco mais: aí está Marianinha [nome de uma atriz portuguesa] cruzando o palco 

às cegas; o mais surpreendente é que está sem estar – ela está para desaparecer em cada 

instante, como se escamoteasse a si mesma, e para conseguir que no vazio de sua primorosa 

corporeidade se aloje Ofélia. A realidade de uma atriz, enquanto atriz, consiste em negar sua 

própria realidade e substituí-la pela personagem que representa. Isto é re-presentar: que a 

presença do ator sirva não para ele presentar-se a si mesmo, mas para presentar outro ser 

distinto dele. Marianinha desaparece como certa Marianinha porque fica coberta, tapada por 

Ofélia. E do mesmo modo as decorações ficam tapadas, cobertas por um parque e um rio. De 

sorte que o que não é real, o irreal – Ofélia, o parque do palácio –, tem a força, a virtude mágica 

de fazer desaparecer o que é real.” 

(José Ortega y Gasset, A ideia do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. p. 38.) 

1. A que tipo de interpretação teatral o texto se refere? Comente. 

2. Existem outras formas de interpretação teatral além da citada na passagem? Comente. 



3. O trecho cita uma personagem muito famosa do teatro ocidental. A que peça pertence essa 

personagem? 

4. Fale sobre o trabalho de interpretação dos atores de uma peça a que tenha assistido, 

comparando-o com o que é descrito no trecho.  
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2. Existem outras formas de interpretação teatral além da citada na passagem? Comente. 
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4. Fale sobre o trabalho de interpretação dos atores de uma peça a que tenha assistido, 

comparando-o com o que é descrito no trecho.  

 

 

A resposta, além de correta, dialoga não só com o trecho que serve de base para a questão mas 

também com outra obra da bibliografia indicada para a prova. Essa articulação entre duas fontes 

bibliográficas, realizada de maneira a reforçar o argumento da resposta, é pertinente e favorece o 

comentário, que ressalta o aspecto essencial de interpretação, conforme pedido na questão.  

 



 

1. A que tipo de interpretação teatral o texto se refere? Comente. 

 

 

2. Existem outras formas de interpretação teatral além da citada na passagem? Comente. 

 

 

3. O trecho cita uma personagem muito famosa do teatro ocidental. A que peça pertence essa 

personagem? 

 

 

4. Fale sobre o trabalho de interpretação dos atores de uma peça a que tenha assistido, 

comparando-o com o que é descrito no trecho. O texto se refere a interpretação teatralizada na 

qual se nega as tentativas de imitar o real e se investe no jogo e na aceitação do teatro como 

ficção e convenção. 



 

A resposta está errada. A citação se refere a um tipo de interpretação em que a atriz atua de 

modo a que sua presença “real” não seja identificada pelo público, e esse veja em cena apenas a 

personagem interpretada pela atriz. A resposta menciona um tipo de interpretação em que o 

espectador está a todo momento ciente de que assiste ao teatro e não se envolve com a ficção a 

ponto de não “ver” a atriz, e sim apenas a personagem. Há, portanto, um erro grave de leitura do 

trecho que serve como base para a questão.   
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