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EMENTA:  

Disciplina de conteúdo programático variável, de caráter comparativo ou não, que visa o estudo aprofundado 
de determinadas concepções de espetáculo, de percepções históricas do espetáculo teatral, da dança, da 
ópera, ou de visões artísticas especificas, ligadas a certos encenadores, grupos ou pensadores teatrais, ou 
de outras formas de apresentação como o happening, a intervenção urbana ou a performance. A disciplina 
poderá também abordar outras formas de manifestação, como a festa, o show musical, o comício, a 
ocupação, a feira, o circo, o carnaval, manifestações religiosas, rituais. Ou voltar-se para a conceituação e a 
discussão da ideia mesma de espetáculo, dentre outros objetos possíveis de discussão. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

O aluno deverá ser capaz de:  
1. Compreender a diversidade de concepções de espetáculo (teatro, dança, opera etc.), de formas de 

apresentação e intervenção (happening, performance, ação e ocupações urbanas), de manifestações 
(como a festa, o ritual, o carnaval, o circo, a feira, o show, o comício), que convivem ao longo da tradição 
teatral e na contemporaneidade. 

2. Analisar o espetáculo teatral e outras formas de ação e manifestação artística. 
3. Problematizar e expandir a conceituação da ideia mesma de espetáculo. 

METODOLOGIA: 

A disciplina será ministrada a partir de aulas expositivas e de discussões sobre textos teóricos, críticos e/ou 
dramatúrgicos, podendo também incluir a realização de seminários pelos alunos e a apresentação de vídeos, 
filmes, ou outros materiais necessários à disciplina. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

O conteúdo programático é diverso, sublinhando-se a discussão do conceito de espetáculo, a diversidade de 
concepções, e a capacitação do aluno para a análise de manifestações e espetáculos e formas distintas de 
intervenção artística. 

AVALIAÇÃO: 

Os alunos deverão ser avaliados a partir da produção de textos escritos que demonstrem capacidade de 
reflexão teórica e analítica, sejam eles provas e/ou trabalhos individuais ou em grupo. Seminários e 
apresentações orais poderão também fazer parte do processo avaliativo, desde que o desempenho da 
escrita seja também avaliado. 
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