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1. INTRODUÇÃO 
 
O curso de Artes Cênicas da Unicamp tem o objetivo de formar atrizes e atores 
aptos a trabalhar nos diversos campos abertos ao profissional de artes cênicas 
(criação, apresentações, pesquisa de linguagem, atuação cultural, entre outros), 
bem como formar artistas conscientes e críticos de seu papel na sociedade, 
capazes de dialogar, por meio da criação artística, com as diversas questões 
individuais e coletivas vivenciadas pelas pessoas e seu entorno. Nessa 
perspectiva, o bacharelado em Artes Cênicas perfaz um processo de quatro anos, 
voltado, nos dois primeiros anos, para um repertório amplo de conhecimento 
teórico e prático, trabalhado de maneira individual e coletiva, num intenso 
processo de preparação em técnicas corporais e vocais e para disciplinas 
diretamente relacionadas à interpretação cênica; e, nos dois anos seguintes, com 
principal foco nas quatro diferentes encenações e disciplinas derivadas nos 
PICCS (Processos Integrados de Criação Cênica). Nesse processo de aprendizado 
multifacetado e diversificado no campo teatral, a atuação é fundamental, com 
grande importância dada à práxis. Isso demanda um perfil de aluno cujas 
habilidades estejam, senão em um nível já um tanto desenvolvido, bastante 
latentes e expressas na linguagem teatral. O currículo do curso pressupõe essa 
qualificação inicial, técnica, sensível e expressiva, ou ainda suas potências 
claramente dispostas nos candidatos, para que os alunos e alunas tenham condição 
de acompanhar as exigências. Isso também é importante para que o currículo e os 
conteúdos, tal como estão estruturados como projeto pedagógico, possam se 
desenvolver a plena potência. 
As provas de Habilidades Específicas, fundamentais para o ingressante ao curso 
de Artes Cênicas, visam avaliar o candidato tanto no que se refere a sua 
familiaridade com certas questões teóricas básicas relativas à área e 
específicas do contexto da discussão artística – fornecidas pela bibliografia e 
verificadas na prova escrita – como com alguns procedimentos e atitudes 
imprescindíveis ao seu desenvolvimento no decorrer da graduação, referentes ao 
seu potencial artístico, à capacidade de escuta e de ação, à sensibilidade 
artística, à interação em grupo e à disponibilidade psicofísica no espaço 
objetivo da cena. Tais aspectos são o foco no desenvolvimento das provas 
práticas, seja em sala de aula (de maneira improvisacional, de acordo com as 
dinâmicas pedidas pelos professores avaliadores) ou na atuação de palco 
(material preparado anteriormente pelos candidatos).  
 

2. PROGRAMA 
 
Prova Teórica 

As sugestões de leitura para a prova teórica estão abaixo (atenção: essa leitura 
não é obrigatória, trata-se de uma sugestão): 

“O teatro épico” – Anatol Rosenfeld; 
“Introdução à dramaturgia” – Renata Pallotini; 
“Teatralidades contemporâneas” – Silvia Fernandes. 

Prova de Aula 

Os candidatos participaram de duas aulas práticas, ministradas por dois trios de 
professores. 

Prova de Palco 
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Apresentação de uma cena previamente preparada, à escolha do candidato, dentro 
da lista de opções de textos publicada na página da COMVEST. Duração da cena: de 
três a cinco minutos. 

O candidato deveria escolher somente uma cena, de uma das peças, para apresentar 
à banca examinadora; as falas deveriam estar decoradas e era necessário 
providenciar alguém para lhe dar a réplica, no caso de diálogo. Ele poderia 
fazer uso de figurino, e estavam à disposição, caso necessário, uma mesa, duas 
cadeiras e um aparelho de som. A cena deveria ter de três a cinco minutos de 
duração. 

 
 

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA 
 
A Prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas da Unicamp tem 
como objetivos: a) avaliar o conhecimento básico do candidato sobre as Artes 
Cênicas; b) verificar capacidades de invenção, reflexão e colaboratividade, 
fundamentais à formação oferecida pelo curso.  
Nessa direção, as respectivas provas visam à verificação dos seguintes aspectos: 
 
Na prova teórica (escrita) – o entendimento e a interpretação de textos e/ou 
questões específicas da área teatral com temas teóricos teatrais básicos 
fornecidos pela bibliografia, avaliando a articulação de ideias, a sensibilidade 
perceptiva e a familiaridade do candidato com as questões propostas.  
Nas 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, as duas diferentes provas práticas de sala de aula são conduzidas 
respectivamente por dois trios de professores, com propostas relacionadas a suas 
diferentes disciplinas (voz, canto, movimento, improvisação) em exercícios 
psicofísicos de escuta, atenção, produção rítmica, musical, sonora e jogos 
improvisacionais e imaginativos. 
  
Na prova de palco – a abordagem, preparação, execução e interpretação do 
candidato a partir da cena escolhida de um texto do múltiplo e diverso 
repertório dramático fornecido na bibliografia. Nesta fase da Prova de 
Habilidades Específicas, todos os integrantes da banca avaliadora assistem a 
todas as cenas apresentadas, sob as mesmas circunstâncias. 
 
 
4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
 
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: Teórica, de Sala de Aula e 

de Palco. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. As Provas de Sala de Aula e 

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 temas 

teóricos teatrais básicos, História do Teatro e teorias e práticas teatrais; o 
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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. Os critérios de avaliação apoiam-se na observação de aspectos 

como: disponibilidade psicofísica, atenção, imaginação, 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, tanto na preparação e escolhas estéticas quanto na execução. Os 

critérios de avaliação apoiam-se na observação de aspectos como: a compreensão 

do texto, o desempenho na espacialidade da cena e sua comunicação (vocal e 

corporal) expressiva. 

Nos dias da prova teórica, os candidatos deverão levar lápis, borracha e caneta 

esferográfica azul ou preta. Nos dias de provas práticas, deverão estar com 

roupas que não atrapalhem sua mobilidade, apropriadas para realizar movimentos 

físicos diversos. 

 

 
5. ENUNCIADO DA PROVA 
 
Artes Cênicas 
 
No século XX, surgiram várias artes que representavam histórias e situações 
envolvendo as relações humanas, como sempre fizeram as Artes Cênicas, mas 
utilizando como veículo novos meios tecnológicos, como o rádio, o cinema e a 
televisão. Isso levou os artistas cênicos a refletirem mais profundamente sobre 
sua arte e a desenvolverem novas formas de se fazer teatro e de se relacionar 
com o público impactos, por exemplo, na experimentação de diversos tipos de 
espaços cênicos. 
 
 
1. Na sua opinião, o que é específico das Artes Cênicas, isto é, que nenhuma 
dessas outras formas narrativas possui?  
 
2. Quais tipos de espaços cênicos você conhece? 
 
3. Comente o espaço cênico de um espetáculo a que você tenha assistido ou sobre 
o qual tenha lido, relacionando-o com a linguagem apresentada.  
 

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 
6.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
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6.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média 
 
A resposta acima apresenta e descreve diversos tipos de espaços cênicos. O texto 
demonstra que houve leitura de bibliografia sobre teatro e que o candidato tem 
familiaridade com a linguagem teatral. É uma resposta acima da média porque não 
apenas cita alguns tipos de espaços cênicos, mas vai além ao descrever seus 
fundamentos, falar sobre a época de cada espaço, sua relação com a cena, e ainda 
fornece exemplos. 
 

PROVA DE AULA E PALCO: 
 
O candidato demonstrou precisão, disponibilidade psicofísica para o jogo 
improvisacional, ritmo, boa expressão vocal, invenção e criatividade na 
elaboração das circunstâncias ficcionais dramáticas propostas pelos professores, 
apresentando boa capacidade de articulação nos diferentes materiais e capacidade 
de imaginação e escuta também quando age em grupo.  
Na Prova de Palco, o mesmo candidato também se destacou. Escolheu um trecho da 
peça Amores Surdos (da dramaturga brasileira Grace Passô) e demonstrou, com suas 
escolhas estéticas, ótimo entendimento do texto e de sua importância como 
discussão dos temas atuais, o que dispôs em cena de maneira bastante clara e 
crítica. Lidou com vários objetos em cena, escolhidos por ele, de maneira 
precisa, conferindo significação ao personagem escolhido e às circunstâncias da 
peça. Revelou também, em sua apresentação, bom domínio do espaço cênico e da 
relação com o público, além de expressividade vocal e corporal. 
 

6.3. Exemplo de Nota Abaixo da Média 

 
PROVA DE AULA E PALCO: 
 
O candidato demonstrou pouca expressividade (vocal e psicofísica), além de fraca 
disposição e participação nos jogos propostos, assim como deficiências na 
percepção de ritmo e diferentes qualidades de movimento.  
Já na Prova de Palco, demonstrou baixo entendimento do texto escolhido (Dias 
Felizes, peça do dramaturgo Samuel Beckett) e pouca ou nenhuma escolha estética 
e intelectual a partir dos problemas e questões dispostas no texto. Além disso, 
sua expressividade psicofísica e vocal é bastante baixa, dificultando até mesmo 
o entendimento por parte dos professores da banca. O candidato demonstrou, 
portanto, ter pouca familiaridade com a linguagem teatral e pouca experiência 
expressiva. 

 
6.2. Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média 
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A resposta está abaixo da média, porque o texto cita de forma imprecisa alguns 
espaços cênicos e, quando busca descrevê-los, o faz de maneira generalizante. No 
entanto, a resposta peca principalmente pelo fato de que ao final confunde a 
vida social humana, isto é, os diferentes papéis que cada pessoa desempenha em 
seu dia a dia, com a arte teatral e, assim, considera que todo contexto é um 
espaço cênico por esse motivo. Esse erro torna a resposta bastante abaixo da 
média, porque demonstra baixo entendimento do fenômeno teatral. 
 


