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EMENTA:  

Trata-se, nessa disciplina de conteúdo programático variável, de compreender a experiência artística e teatral 
em suas relações com o contexto e as transformações sociais que lhes são contemporâneas, enfocando 
questões como as da autonomização da linguagem artística, da institucionalização, da autorreflexividade, da 
negatividade da arte e do engajamento. E podendo enfocar modos diversos de dimensionamento politico da 
prática artística e teatral, perspectivas sociológicas de estudo, distintos regimes artísticos e seus pontos de 
sustentação e ruptura, questões como a das formas de autoria, dos modos de produção, das relações entre 
arte e Estado, entre arte e empresa, ou como a da formação da crítica, da constituição dos públicos e das 
formas de legitimação e valorização ao longo da história da arte e do teatro. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

O aluno deverá ser capaz de: 
1. compreender as relações e tensões entre experiências, formas e meios artísticos e as condições 

histórico-sociais e culturais de sua constituição e transformação;  
2. perceber como conteúdos históricos e relações sociais podem estar relacionados não apenas às 

condições de possibilidade de práticas artísticas (lugares, ocasiões, materialidades), mas também podem 
estar intrínsecos às práticas e obras artísticas por meio de articulações formais específicas;  

3. conhecer diferentes perspectivas de entendimento da noção de “política” e suas relações com outras 
noções, tais como as de sujeito, corpo, discurso, soberania ou comunidade, por exemplo;  

4. compreender e comparar diferentes concepções de arte política tais como elas se apresentam em 
trabalhos de artistas, dramaturgos, encenadores, performers, pensadores ou críticos. 

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: 

Nesta disciplina o conteúdo programático varia conforme as escolhas e recortes feitos 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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