
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  

TÓPICO ESPECIAIS EM TEATRO K: DANÇA-

TEATRO 

CÓDIGO:  

DAA00450 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Curso de Licenciatura em Teatro/ Departamento de Artes 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Não há. 

CRÉDITOS: 3 

PROFESSOR:  

Luiz Daniel Lerro                              
 

VIGÊNCIA/PERODO: 2022/2 

EMENTA: A linguagem da Dança-Teatro. A criação da dramaturgia do movimento na dança-teatro. 

Composição coreográfica. Composição cênica em dança-teatro e seus desdobramentos. 

  
OBJETIVOS: Propiciar experimentos práticos em Dança-Teatro, buscando fomentar a habilidade de cada aluno 

em reconhecer as competências corporais necessárias para criação de vocabulários próprios. Experimentar 

diversas formas de organização cênica a partir da Dança-Teatro, tendo como foco a questão dos trânsitos entre 

corpo e ambiente, as mudanças de estado corporal, a criação de novos nexos de sentido.    
   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

• Introdução – Panorama histórico da linguagem Dança-Teatro. 

• A Mesa Verde de Kurt Joss: primeiros passos de uma nova gramática corporal. 

• Tanztheater Wuppertal: Pina Bausch e o corpo-texto que narra a vida de cada um. 

• O hibridismo nos processos de criação de poéticas cênicas. 

• A Dança-Teatro no Brasil. 

• Os gestos como “moedinhas de troca” – gestualidade brasileira. 

• O Estudo do Corpo: expressividades e estratégias de criação. 

• Imagens Corporais: percepção na criação de imagens poéticas. 

• O Corpo que investiga com/no mundo: cultura, ambiente e mídias. 

• O Norte do Corpo: rio caudaloso de ideias. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• a) Método: aulas teórico-expositivas, leituras em classe, discussões em classe, trabalho de campo, prática 

de atividades laboratoriais, análise de vídeos, documentários (diretamente na rede internet: Youtube, 

Vimeo, Numéridanse etc.).  

• b) Recursos: sala de aula, lousa, biblioteca, apresentações; acesso à internet; som estéreo; data show. 

 

AVALIAÇÃO: O processo de avaliação é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na etapa final, 

mas também durante os encontros. Na AVALIAÇÃO será considerado: a) frequência/horário; b) 

participação em sala de aula e nos projetos; c) motivação e interesse; d) leitura de bibliografia 

básica.  Atividade prática com entrega de 1 (um) relatório de pesquisa = 60 pontos; Participação em sala 

de aula, nos projetos, motivação e interesse = 10 pontos; Frequência/Horário = 10 pontos; Leitura de 

bibliografia básica = 20 pontos. 
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II – COMPLEMENTAR 
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