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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

  disciplina: TEATRO E ARTES VISUAIS 

código: ATT0058 

departamento responsável: TEORIA DO TEATRO 

carga horária: 30 HORAS (TEÓRICA) 

número de créditos: 2 (DOIS) 

pré-requisitos: NENHUM 

EMENTA:  

Disciplina de caráter analítico, com conteúdo programático variável, que trata das relações entre teatro e 
artes visuais por meio do estudo de procedimentos artísticos, de questões atuais e/ou históricas, tais como a 
do paralelo entre as artes, a noção wagneriana de “obra de arte total”, as interconexões entre artes plásticas, 
teatro, música, dança, vídeo, literatura; a produção artístico-teatral da segunda metade do século XX e 
diferentes modos de enfocá-la; o teatro de imagens de Robert Wilson e Richard Foreman; Samuel Beckett e 
as artes visuais; o repertório iconográfico de Kantor, a Bauhaus e o teatro; construtivismo e construção 
cênica, dentre outros temas. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Capacitar o aluno para a compreensão da relação entre teatro e artes visuais em diferentes momentos 
históricos e em suas articulações nas obras de artistas e nas discussões críticas indispensáveis para o 
entendimento das estéticas modernas e contemporâneas. 

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: 

1. Poéticas clássicas - Aristóteles e Horacio: ut pictura poiesis 
2. Espaço teatral e imagem pictórica no Renascimento  
3. O Laocoonte de Lessing e a querela entre as artes 
4. Surgimento da estética e a temporalidade moderna: Diderot e Baudelaire 
5. O espaço realista na pintura, na fotografia e no teatro modernos 
6. Procedimentos de montagem e colagem no teatro e em outras artes. 
7. O modernismo nas artes do espetáculo, o impacto do cinema sobre o teatro e vice-versa 
8. Teatralidade pictórica, performance e a nova cena teatral 
9. Intermeios 

AVALIAÇÃO: 

Os alunos deverão ser avaliados a partir da produção de textos 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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