
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE:  FSC/TPET – Seminários sobre Teatro Engajado 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Carina Maria Guimarães Moreira 

 

PERÍODO 

De 25/01 a 17/04 de 2020 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h 

 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

FSC/TPET  

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Videoaulas pré-gravadas 

( X ) Mista (especificar) Videoconferências e relatórios dirigidos 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 
* Estudos e discussões sobre textos, a serem desenvolvidos via e-mail, WhatsApp etc.,  

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

EMENTA: 
Os seminários tem por objetivo apresentar aos discentes questões relacionadas ao teatro engajado, 

compreendido como uma forma artística que tece relações entre teatro e política ou teatro e propaganda, 

preocupando-se com a dimensão didática e pedagógica dos temas abordados. A partir dessa premissa, 

serão convidados pesquisadores, grupos e atores no contexto da América Latina, que apresentarão formas 

de organização coletiva, formas de produção e métodos de trabalho políticos e engajados em seus 

contextos sociais. Esses encontros serão gravados e disponibilizados aos alunos no portal didático. 

 

OBJETIVOS: 
Oferecer ao aluno um panorama sobre questões, métodos e conceitos para o estudo da relação entre teatro 

e política, com foco nas especificidades dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do teatro engajado em 

diferentes contextos da América Latina. 

CONTEÚDO(s)  

• O teatro engajado em diferentes realidades sociais; 

• O tipo de trabalho desenvolvido por coletivos de teatro político engajado em diferentes contextos 
históricos e geográficos; 

• As diversas formas de articulação entre teatro e sociedade, teatro e movimentos sociais e teatro e 
instituições; 

• As formas de organização do trabalho coletivo dos grupos; 

• Os modos de produção do teatro engajado; 

• Questões sobre o trabalho estético e político. 

 



 

 

METODOLOGIA 
 

As atividades se organizarão em duas frentes: 

1) Serão disponibilizados um conjunto de aulas/conferências em vídeo aos alunos. Estas 

aulas/conferências compõem o I Seminário do Núcleo de Estudos em Teatro Político – 

NETEP/GPHPC: O Teatro Engajado, que ocorrerá no mês de fevereiro de 2021 e serão 

disponibilizadas aos alunos no portal didático na forma de gravação ou em link do Youtube. 

2) Os alunos deverão realizar relatórios dirigidos sobre as aulas/conferências realizadas com 

convidados e apresentar os mesmos pelo portal didático; 

Obs.: Além dos relatórios, serão abertos fóruns específicos no portal didático para diálogo e debate a 

partir de questões sobre as aulas/conferências. 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 
As atividades serão assíncronas. Serão disponibilizados no Campus Virtual da UFSJ – Portal Didático, os 

vídeos das aulas/conferências gravados do I Seminário do Núcleo de Estudos em Teatro Político – 

NETEP/GPHPC: O Teatro Engajado e tarefas referentes ao conteúdo trabalhados no seminário 

(relatórios dirigidos). 

As comunicações, dúvidas e divulgações relativas aos seminários, atividades etc., serão realizadas 

exclusivamente pelo Campus Virtual da UFSJ – Portal Didático. 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE FREQUÊNICA. 
 

A avaliação e a frequência serão realizadas por meio da entrega de relatórios dirigidos. Será 

disponibilizado no portal didático um roteiro para a realização desses relatórios. 

 

REFERÊNCIAS 
 
COSTA, Iná Camargo. A hora do teatro épico. Rio de Janeiro: Graal, 1996. 
FERNANDES, Silvia. Grupos teatrais, anos 70. Editora da Unicamp, 2000. 
GARCIA, Silvana. Teatro da militância: a intenção do popular no engajamento político. Editora 
Perspectiva, 1990. 
GOMES, Dias. O engajamento: uma prática de liberdade. Revista Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 
Caderno Especial, n. 2, 1968, p. 7-17. 
Cênicas, v. 1, n. 34, Florianópolis, 2019. 
MOREIRA, Carina Maria Guimarães; DIAS, Rayla. Fuzuê: Os espíritos do passado. Sala Preta, v. 20, n. 
1, p. 123-134, 2020. 
VILLAS BÔAS, Rafael Litvin; PINTO, Viviane Cristina; ROSA, Simone Meneses. A Escola de Teatro Político 
e Vídeo Popular do Distrito Federal: formação pela práxis. Urdimento-Revista de Estudos em Artes  
 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Prof. Carina Maria Guimarães Moreira  
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em /     / . 

 
 

 
 

________________________________ 

Profª Drª Claudia Braga  
Coordenadora do Curso 

 


