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EMENTA:  

Disciplina de conteúdo programático variável  focada em investigação teórico-crítica sobre conceitos 
relevantes para o pensamento teatral com o objetivo de desenvolver uma análise aprofundada, comparativa 
ou não, de perspectivas teóricas sobre o teatro, sejam elas sobre dramaturgia, encenação ou sobre o 
trabalho do ator. A disciplina visa a ampliar a capacidade de reflexão teórica do aluno e possibilitar um estudo 
mais minucioso de certo conceito, de determinadas questões ou da produção teórica de determinado(s) 
autor(es). 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

O aluno deverá ser capaz de: 
1. Compreender conceitos e teorias relevantes para o estudo do teatro e das artes.  
2. Refletir criticamente sobre diferentes perspectivas e correntes teóricas relacionadas à dramaturgia, à 

encenação, ao trabalho do ator, à performance, à prática artística.  
3. Desenvolver análises comparativas focadas em diferentes conceituações da arte, da estética, do 

pensamento teatral.  
4. Investigar formas e contextos diversos de compreensão, diferenciação e interferência tendo em vista a 

relação entre o teatro e outras artes.  
5. Discutir o processo de formação e transformação de conceitos fundamentais no âmbito da teoria do teatro. 

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 variável, sublinhando-se o caráter analítico e de aprofundamento teórico da 
disciplina, que tanto pode voltar-se para conceitos, perspectivas e correntes teóricas quanto para a relação 
entre as artes quanto, ainda, para estudos e pensadores escolhidos pelo professor. 

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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