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ANEXO DA RESOLUÇÃO No 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO

INSTITUTO DE ARTES
COLEGIADO DO CURSO DE DANÇA

PLANO DE ENSINO
1. IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: DRAMATURGIA DO CORPO I: CONCEITOS E 
FUNDAMENTOS

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – DANÇA

CÓDIGO: IARTE44034 PERÍODO:  3o TURMA: -------

CARGA HORÁRIA 
SÍNCRONA

CARGA HORÁRIA 
ASSÍNCRONA

CARGA HORÁRIA 
TOTAL

TEÓRICA:
25H

PRÁTICA:
10H

TEÓRICA:
5H

PRÁTICA:
9H

TOTAL:
49H

NATUREZA
OBRIGATÓRIA: (X )                         OPTATIVA: (  )

PROFESSORA-PROFESSOR: Cláudia Góes Müller

ANO/SEMESTRE: 2020.1 (ministrado em 2021)

OBSERVAÇÕES:

2. EMENTA

Abordagem teórico-prática dos conceitos fundamentais e dos princípios elementares da 
dramaturgia do corpo à luz de experiências contemporâneas na dança, no teatro e na 
performance.

3. JUSTIFICATIVA

A atuação de dramaturgistas na dança contemporânea vem sendo discutida 
frequentemente nos meios artísticos e acadêmicos nos últimos anos. Entretanto, há 
poucas oportunidades ainda de estudos prolongados acerca do assunto. Essa disciplina 
procura contribuir para superar essa lacuna, promovendo reflexões e práticas em 
dramaturgia.

4. OBJETIVOS 
 Localizar movimentos e técnicas na escritura do corpo em cena.
 Analisar processos criativos de dramaturgia do corpo.
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 Compreender e transpor para a linguagem corporal procedimentos textuais tais 
como: personagem, enredo, ambiente e tempo da cena.

5. PROGRAMA

 Conceito de escritura corporal e dramaturgia do corpo;
 A relação do espaço cênico e do movimento corporal enquanto escrita;
 Aspectos conceituais e definições sobre a ação física, o gesto, o movimento 

expressivo e a expressão coreo-dramaturgica.

6. METODOLOGIA

 Aulas expositivas
 Observação de trabalhos artísticos
 Leitura e discussão de textos
 Colaboração como dramaturgista em trabalho de colega de algum dos cursos do 

IARTE
 Orientação e acompanhamento de trabalhos como dramaturgistas
 Feedback dos trabalhos (escrita, dramaturgia e apresentações)
 Avaliação das alunas e do curso

6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS

Data 
completa
(Data e 
horário)

Tipo
(Teórica 
ou prática)

Atividade
(Descrição detalhada)

Materiais 
necessários

Plataforma 
de TDIC

04/03
14 às 
15h40

teórica Apresentação do curso: 
programa, 
características e formas
de avaliação

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

googlemeet

11/03
14 às 
15h40

teórica Dramaturgias nas artes 
performativas 
contemporâneas – 
(expositiva, discussão e
observação de 
trabalhos artísticos)

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

18/03
14 às 
15h40

teórica Dramaturgias sob  
perspectivas ampliadas 
– uma introdução 
(expositiva, discussão  
de textos e observação 
de trabalhos artísticos) 

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

25/03
14 às 
15h40

teórico-
prática

- Dramaturgias 
expandidas: o processo 
artístico, a relação com 
o público, métodos de 
feedback, dança e 

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)
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construção de sentido
(expositiva, discussão 
de textos e observação 
de trabalhos artísticos) 
- Orientação para 
processos 
dramatúrgicos 

01/04
14 às 
15h40

teórico-
prática

Como se constrói o 
sentido de uma obra: 
elementos conceituais, 
estéticos, sociais e 
políticos, contextos, 
institucionalização e a 
partilha com o público 
(expositiva, discussão 
de textos e observação 
de trabalhos artísticos) 

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

08/04
14 às 
15h40

teórico-
prática

Como se constrói o 
sentido de uma obra: 
elementos conceituais, 
estéticos, sociais e 
políticos, contextos, 
institucionalização e 
partilha com o público 
(expositiva, discussão 
de textos e observação 
de trabalhos artísticos) 

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

15/04
14 às 
15h40 teórico-

prática

- Acompanhamento dos
processos 
dramatúrgicos em 
desenvolvimento 

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

22/04
14 às 
15h40

teórico-
prática

- Para que dramaturgia?
Para que 
dramaturgistas? 
(expositiva, discussão 
de textos e observação 
de trabalhos artísticos) 
- Partilha e discussão 
dos rascunhos do 
trabalho escrito final

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma teams

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

29/04
14 às 
15h40

teórico-
prática

- Dramaturgias: 
possíveis caminhos 
entre pensamento e 
prática (expositiva, 
discussão de textos e 
observação de 
trabalhos artísticos) 
- Acompanhamento dos
processos 

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)
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dramatúrgicos em 
desenvolvimento 

06/05
14 às 
15h40

teórico-
prática

- Dramaturgias: 
possíveis caminhos 
entre pensamento e 
prática: participação 
Daniella Aguiar 
(expositiva, discussão 
de textos e observação 
de trabalhos artísticos) 

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

13/05
14 às 
15h40

teórica - Acompanhamento dos
processos 
dramatúrgicos em 
desenvolvimento 

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma teams

Teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

20/05
14 às 
15h40

teórico-
prática

- Dramaturgias: 
possíveis caminhos 
entre pensamento e 
prática (expositiva, 
discussão de textos e 
observação de 
trabalhos artísticos) 
- Entrega de trabalho 
escrito final

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma 

teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

27/05
14 às 
15h40

teórico-
prática

Apresentação dos 
processos 
dramatúrgicos 
desenvolvidos

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma teams

teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

10/06
14 às 
15h40

teórica Feedback sobre 
trabalho escrito final 
Avaliação das alunas e 
do curso

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma teams

teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

17/06
14 às 
15h40

teórica Seminário de avaliação 
do semestre (atividade 
do corpo docente)

Computador, tablet
ou celular com 
acesso à internet e 
plataforma teams

teams 
(plataforma 
a definir com
alunas)

6.2 – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

Data e carga 
horária

Atividade Tipo
(Teórica ou 
prática)

Endereço web dos 
arquivos

04/03
16 às 17h

Leitura e discussão em duplas 
ou trios

teórica

11/03
16 às 17h

Desenvolvimento de 
arquivo/diagrama sobre ideias 
iniciais sobre dramaturgia

teórico-
prática

A combinar

18/03 - Discussão de textos em teórico-  combinar
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16 às 17h duplas ou trios prática

25/03
16 às 17h

 Discussão de textos em 
duplas ou trios

teórica Teams 

01/04
16 às 17h

- Reflexão e elaboração de  
ferramentas para o trabalho de
dramaturgista

teórico-
prática

Teams ou 
googledrive da 
disciplina

08/04
16 às 17h

Início dos processos 
dramatúrgicos (individual ou 
em duplas)

teórico-
prática

A combinar

15/04
16 às 17h

Processos dramatúrgicos prática A combinar

22/04
16 às 17h

Processos dramatúrgicos prática A combinar

29/04
16 às 17h

Processos dramatúrgicos prática A combinar

06/05
16 às 17h

Processos dramatúrgicos teórico-
prática

A combinar

13/05
16 às 17h

Processos dramatúrgicos teórico-
prática

A combinar

20/05
16 às 17h

Processos dramatúrgicos teórico-
prática

A combinar

27/05
16 às 17h

Anotações sobre o feedback 
referente aos processos 
dramatúrgicos

teórico-
prática

A combinar

10/06
16 às 17h

Compilação do material, 
estratégias e ferramentas 
desenvolvidas no processo 
como dramaturgistas

teórica A combinar

17/06
16 às 17h

Compilação do material, 
estratégias e ferramentas 
desenvolvidas no processo 
como dramaturgistas

teórica Teams ou google 
drive da disciplina

7. AVALIAÇÃO

Data e horário Pontuação Instruções para avaliação Critérios de 
avaliação

Contínua 30 Participação nas aulas, 
realização das atividades 
propostas, envolvimento nas 
discussões e exercícios.

Participação efetiva 
nas aulas, 
apontando dúvidas, 
questões e 
observações, 
redação e leitura 
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dos textos 
propostos.

20/05 até 23h59
30 Trabalho escrito (texto de 

artista, ensaio ou artigo) sobre 
processo dramatúrgica 
desenvolvido ou qualquer dos 
temas abordados na 
disciplina(alunas que 
entregarem após a data 
perderão 15 pontos da 
avaliação entre os dias 21 e 
23/05. Trabalhos entregues a 
partir do dia 24/05 não serão 
considerados.)

- Conexão do texto 
ao tema proposto.
- Clareza e 
compreensão do 
conteúdo.
- articulação entre 
autoras e ideias
- gramática e 
ortografia corretas

08/04 a 27/05 
(apresentação do 
processo em 
27/05)

40 Desenvolvimento e 
apresentação de processo de 
dramaturgia junto a colegas de
curso

- Qualidade do 
processo 
desenvolvido: 
continuidade, 
pesquisa, 
participação nas 
aulas de 
acompanhamento 
do processo;
- Rigor, critérios e 
clareza na 
apresentação 

7.1 - Forma de apuração da assiduidade dos discentes
Lista de presença online, salva quinze minutos após o início de cada aula. 

7.2 - Especificação das formas eletrônicas para o envio das atividades avaliativas 
pelos discentes ou outras produções
Teams,ou outra plataforma, googledrive e e-mail da docente: claudiamuller@ufu.br

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

MIRANDA, Regina. Corpo-espaço: aspectos de uma geofilosofia do movimento. Rio de 
Janeiro: 7 Letras, 2008.
MONTEIRO, Mariana. Noverre: cartas sobre a dança. São Paulo: EDUSP, 1998.
SÁNCHEZ, Lícia Maria Morais. A dramaturgia da memória no teatro-dança. São Paulo: 
Pespectiva, 2010.

Complementar

CALDAS, Paulo. GADELHA, Ernesto. Dança e Dramaturgia (s). Fortaleza-São Paulo: 
Nexus, 2016.
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9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______
Coordenação do Curso de Graduação em: 
_______________________________________________
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