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Disciplina 
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Período 
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Carga Horária 
Código SEPPG: 

TPART 

 
Teórica 

30 horas 

Prática 

30 horas 

Total 

60 horas 

Natureza 

Pós-Graduação 

Stricto Sensus 

Grau Acadêmico Habilitação 

Mestrado 

Pré-requisito 

Não Tem 

Co-requisito 

Não Tem 

 

EMENTA 

Estudo do processo criativo, desenvolvimento e documentação de projetos poéticos em diferentes linguagens. Paralelos e               

divergências entre a pesquisa em artes, urbanidades e sustentabilidade e a prática cênico-performativa como metodologia               

de pesquisa e ação.. Estudo e prática de elementos técnicos pertencentes a diferentes técnicas de atuação. Estudo e                  

apresentação de cenas.. 

OBJETIVOS 

● estudar os aspectos estéticos e poéticos fundamentais das artes da cena, em especial o teatro e a performance,                  

na contemporaneidade tendo como enfoque o hibridismo performativo e imersivo da cena contemporânea, 

● explorar as possibilidades narrativas transmídias e a utilização de mídias digitais na cena  

● estudar dos aspectos estéticos e poéticos suscitados pelos encontros possíveis entre os várias possibilidades              

de participação do público na cena utilizando celulares, tablets, computadores, veículos, etc.... 

● desenvolver ações teórico-práticas de conexão entre o urbano e a performatividade como elemento para num               

contexto sustentável 

● identificar e refletir sobre as corpografias nos espaços arquitetônicos, e suas características performativas.  

● construir, ao final do curso, um exercício cênico imersivo e participativo a ser vivenciado por convidados.  

● elaborar um artigo abordando a experiência 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● Revisão sintética dos elementos ligados à construção e à desconstrução da personagem, ao jogo, à               

performance, ao teatro no movimento 

● Estudo sobre performance e performatividade 

● Estudo da participação do público através da história do espetáculo 

● Estudo dos aspectos estéticos e poéticos a partir de diferentes referências e dos encontros possíveis entre os                 

vários estilos: ópera, dança, teatro, dança-teatro, vídeo, performance, etc 

● Estudo do Teatro imersivo e de suas possibilidades transmídias 

METODOLOGIA DE ENSINO 



● Realização de exercícios e práticas vivenciados em aulas expositivas e teórico-práticas; 

● Uso de mídias eletrônicas e internet; 

● Leituras extra-classe de textos teóricos; 

● Estudo de textos teóricos e debates (Inner and Outer Circles); 

● Aulas em espaços alternativos extra-campus; 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

● Participação até 03 pontos (em 10 aulas/seminários composta de debates e práticas em sala – valendo 0,3 

ponto cada e acompanhada da entrega de reflexões escritas) 

● Montagem cênica: até 3,5 pontos 

● Reflexão teórica sobre a montagem cênica: até 3,5 pontos 
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