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O espectador na constituição de sentido das cenas e/ou obras artísticas. Afinação de percepções 

sobre os processos compositivos da cena considerando a sua materialidade e seus processos de 

significação. Introdução à reflexão estética, poética e crítica sobre a obra de arte. 

 
 

 

 

O início do curso de Teatro é um período extremamente sensível para estudantes e docentes, sendo 

imprescindível a dedicação à construção de um repertório conceitual básico em comum. As turmas 

ingressantes atuais são numerosas e os alunos não têm, necessariamente, experiência teatral em sua 

formação pregressa. Sendo assim, a disciplina de Recepção Cênica I torna-se um espaço 

importantíssimo tanto para uma sondagem da diversidade de referencial cênico dos estudantes, 

quanto para a introdução e desenvolvimento de um referencial comum. Ou seja, uma oportunidade 

de estimular o interesse da turma pela apreciação estética, de forma a ampliar a percepção sobre os 

elementos constitutivos da cena teatral e da própria linguagem teatral, distinguindo-a de outras 

linguagens cênicas. 

 
 

 

 

Objetivos Gerais: Apresentar e discutir composições espetaculares, considerando diferentes visões 

teóricas e concepções artísticas da cena; Introduzir estudos da teoria da recepção cênica. 

 

Objetivos Específicos: Propiciar exercícios que despertem sensibilidades diversas em relação à 

criação teatral; Exercitar a reflexão sobre questões que envolvem relações e tensões entre texto e 

cena espetacular; Destacar o papel do espectador na constituição de sentido da obra teatral; 

Apontar caminhos que levam a Obra ao acontecimento cultural; Desenvolver repertório conceitual 

básico sobre teatro. 
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EMENTA DA DISCIPLINA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 



 

 

 

O que é teatro?; 

Elementos que constituem um espetáculo teatral; 

Gêneros teatrais; 

O que é recepção cênica; 

Papel do espectador na obra teatral; 

Análise de cenas e de espetáculos; 

Exercícios de possibilidades cênicas: proposições de composições cênicas a partir de trechos de 

textos dramatúrgicos e literários. 

 
 

 

 

Aulas expositivas; 

discussões orientadas; 

apreciação de espetáculos e de cenas, ao vivo e por meio de registros videográficos; 

leitura e discussão para análise de textos sobre teatro, recepção cênica, semiologia. 

 
 

 

 

Presença nas aulas e nas demais atividades (idas ao teatro, palestras etc); 

Contribuição nas discussões dos temas das aulas e das leituras; 

Avaliações escritas periódicas: dissertações sobre temas pertinentes à disciplina. 
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