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PLANO DE ENSINO

CURSO DE TEATRO
Turno: Noite Currículo: 2013

INFORMAÇÕES BÁSICAS
ECT/PCC: Laboratório de Escrita Cênica: Análise do

Espetáculo.
Departamento

DELAC

Período

2018/1

Carga Horária
Código CONTAC

Lic.:
Bach.:

Teórica
48h

Prática
24h

Total
72h

Natureza
(Optativa)

Grau acadêmico / Habilitação
(Bacharelado/Licenciatura)

Pré-requisito
Não tem

Co-requisito
Não tem

EMENTA
Laboratório teórico-prático que visa instrumentalizar o ator-dramaturgo para construção ficcional e
cênica. As principais formas teatrais: seus elementos constituintes e modos de funcionamento. O
Estudo de alguns processos criativos e espetacular das artes cênicas contemporânea, as
estruturas e os elementos que a constituem como obra artística, analisando o que é o espetáculo,
quem o faz e quem o assiste a partir da utilização de diferentes teorias e instrumentos de análise

OBJETIVOS

● Estudar algumas obras das artes cênicas contemporânea, as estruturas e os elementos que
a constituem como obra artística, analisando o que é o espetáculo, quem o faz e quem o
assiste a partir da utilização de diferentes teorias e instrumentos de análise

● Estudar as estruturas que constituem e definem a cena e seus diversos componentes;

● Estudar teorias e instrumentos de análise de espetáculos;

● Propiciar aos alunos instrumentos para a análise crítica de espetáculos

● Desenvolver elementos para a fruição crítica de espetáculos cênicos,

● Contribuir para a formação de público especializado na fruição das artes cênicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
● Teorias do espetáculo (Drama, dança e performance)
● Teorias e Instrumentos de análise espetacular
● Estudo e análise dos componentes da cena espetacular
● Estudo e análise dos elementos da representação e sua relação com o espetáculo

METODOLOGIA
● Aulas-dialógicas composta de debates e práticas em sala com base na leitura extraclasse de textos

da bibliografia
● Realização de seminários
● Exibição de vídeos
● Fruição de espetáculos cênicos nos teatros da cidade

Recursos necessários:
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● TV ou Projetor Multimídia
● Laptop
● Equipamento de som de boa potencia (Caixa amplificada e cabos para conectar nolaptop e

no datashow).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
● Participação até 4 pontos

● Apresentação seminário em grupo: até 2 pontos

● Análise final (Artigo): até 4 pontos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
● CANTON, Kátia. E o príncipe dançou: o conto de fadas, da tradição oral a dança

contemporânea. São Paulo: Ática, 1994. Loc. 793.3 / C232e

● ESSLIN, Martin. Uma anatomia do Drama. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977.

● LANGER, Susanne K. Sentimento e forma: uma teoria da arte desenvolvida a partir de
filosofia em nova chave. São Paulo: Perspectiva, 1980. Loc. 1(73)L276 / L276s

● PAVIS, Patrice. A analise dos espetáculos : teatro, mímica, dança, dança-teatro, cinema. São
Paulo : Perspectiva, 2005.

● SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno 1880-1950. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. Loc.
792.01 / S998t

● UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
● BORBA FILHO, Hermilo. �焈༳㿐ұ뻐焈䁀 �뫠 �༳��㿐$�£�뫠. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1968.
● COHEN, Renato. W뫠뻐k 焈n �뻐뫠g뻐�༳༳ n䁀 ��n䁀 �뫠n㿐�m�뫠뻐ân�䁀: �뻐焈䁀çã뫠, �n��n䁀çã뫠 �

뻐����çã뫠. São Paulo : Perspectiva, 2004.
● PICON-VALLIN; Béatrice. A ��n䁀 �m �n༳䁀焈뫠༳. São Paulo: Perspectiva, 2008.

Videografia:
● Milágrimas, direção Ivaldo Bertazzo.
● Romeu e Julieta, Grupo Galpão.
● A Classe Morta, Cricot2, direção: Tadeusz Kantor.
● Saltimbanco, Cirque du Soleil.
● Dogville, Lars von Trier

Obs.: tanto a videografia quanto a bibliografia serão complementadas ao longo do curso

Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____

______________________________
Adilson Siqueira

Professor responsável

______________________________
Ana Cristina Martins Dias

Coordenadora


