
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  

PERFORMANCE   

CÓDIGO:  

DAA00304 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

CARGA HORÁRIA: 80 h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Para alunos/alunas a partir do 4º período  

CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR: Dr. Luiz Daniel Lerro                                    
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2021/1 

EMENTA: Temas específicos de estudos da performance enquanto modalidade artística, conceitos e 

ferramenta de pesquisa. História da performance, práticas e realizações performativas.  
 
  
OBJETIVOS: Propiciar o conhecimento de estruturas de expressão performativa, sua história, suas 

inserções, contextos, elaborações e práticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA O ENSINO REMOTO: 

- Estimular a autonomia dos/das discentes na busca de estratégias pessoais para o estudo dos conteúdos; 

- Experimentar e criar estratégias de aprendizagem e ensino por meio de ferramentas digitais; 

- Compartilhar os estudos com os colegas através de meios audiovisuais, possibilitando reflexões 

coletivas sobre os aspectos positivos e limitações da realização de atividades pedagógicas por meio 

remoto.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
1. Performance – definições, rótulos e conceitos – Capítulo 1. Das raízes: Live Art – Ponte entre Vida e Arte – 

Renato Cohen, “Performance como Linguagem”, páginas 37 a 46; 

2. A sensibilidade artística e tecnológica – O teatro Bauhaus de Oskar Schlemmer – Capítulo 4. Bauhaus – RoseLee 

Goldberg, “A arte da performance”, páginas 131 a 143; 

3. Teatro – Happening – Performance – os fatores de distinção e aproximação – capítulo 3. Da atuação: O performer, 

ritualizador do instante-presente – Renato Cohen, “Performance como Linguagem”, páginas 93 a 111; 

4. Obras “autobiográficas” – o que distingue a linha sutil que separa a arte da vida? – “Autobiografia” – RoseLee 

Goldberg, “A arte da performance”, páginas 216 a 228; 

5. Performance e os novos media – RoseLee Goldberg, “A arte da performance”, páginas 275 a 280; 

6. Ciberformance – a performance em ambientes e mundos virtuais – Clara Margarida Gonçalves Gomes 

“Ciberformance” páginas 123 a 131 e “Breve redefinição de Ciberformance” páginas 150 a 155. 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

a) Método: aulas teórico-expositivas em plataforma Google Meet, leituras e discussões em sala 

virtual, prática de atividades laboratoriais, análise de vídeos, documentários e imagens 

iconográficas.  

b) Recursos: sala de aula invertida; plataforma Google Meet; WhatsApp; acesso à internet. 

 

AVALIAÇÃO: No processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) organização/apresentação de performance ou 

organização/execução de uma aula voltada para o Ensino Médio ou texto dissertativo = 60 pontos; b) análise 

descritiva de prática performativa = 20 pontos; c) leitura de bibliografia básica = 20 pontos.  
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