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INSTITUTO DE ARTES

COLEGIADO DO CURSO DE DANÇA
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 1. IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPOSIÇÃO

COREOGRÁFICA 

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – DANÇA

CÓDIGO: IARTE44512 

CARGA HORÁRIA

SÍNCRONA

CARGA HORÁRIA

ASSÍNCRONA

CARGA HORÁRIA 

TOTAL

TEÓRICA:

32h

PRÁTICA:

0h

TEÓRICA:

28h

PRÁTICA:

 0h
60H

NATUREZA

OBRIGATÓRIA: ( )                       OPTATIVA: ( X )

PROFESSORA: HARIANE EVA S. GEORG

ANO/SEMESTRE: 2021.1

2. EMENTA

Trabalhar conceitos e técnicas de composição coreográfica. 
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3. JUSTIFICATIVA

Desenvolver estudos e amplitudes de conhecimentos estéticos, éticos e conceituais sobre diferentes

perspectivas da dança e de possibilidades coreográficas. Parte-se do pressuposto de que muito do

que tem sido visto e entendido enquanto coreografia, no sentido tradicional do termo, veio sendo

repensado, reajustado e ressignificado ao longo do século XX e XXI no ocidente. Nesses termos, as

aulas buscarão traçar uma linha de raciocínio em que as concepções não tradicionais de coreografia

sejam postas à discussão. Para isso, caberá recorrer a um mapeamento frente ao que diferentes

artistas nos eixos Europa, Estados Unidos e América Latina, vieram propondo a partir da década de

1960 em diante, incidindo especialmente em concepções da arte de vanguarda, bem como sobre as

produções da dança pós-moderna e contemporânea. 

As aulas serão desenvolvidas por meio de ações que se apoiam em aulas expositivas dialogadas,

leituras, análise de obras em registro de vídeo, bem como a escrita crítico reflexiva. Levando-se em

conta a necessidade de uma carga horária destinada à leitura aprofundada de materiais textuais, este

espaço  será  direcionado  aos  horários  das  atividades  assíncronas,  ficando  as  demais  atividades

destinadas aos horários das atividades síncronas.  

4. OBJETIVOS GERAIS

Promover uma sequencia de aulas cujo percurso incidirá sobre o trabalho de diferentes artistas da

dança, compreendendo suas concepções de coreografia a partir de ideais de ruptura tais como: o

inacabamento processual levado à cena; a experimentação; a repetição enquanto ressignificação do

gesto;  a  improvisação  cênica,  assim  como  a  relação  expandida  da  dança  com  outras  vias  de

linguagem, dentre outras concepções de enunciação. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desenvolver critérios de percepção crítica sobre obras e manifestações conceituais na dança.

• Discutir a obra de artistas no contexto histórico em que foi realizada.
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• Compreender os modos de operar os processos de criação desses artistas a partir de suas

distintas concepções de coreografia.

• Elaborar  argumentação  crítico  teórica  em  formato  de  ensaio  estruturado  ou  escrita

poética/performativa na relação com os materiais aprofundados. 

5. PROGRAMA

• A dança expressionista na Europa.

• A arte de vanguarda e a dança pós-moderna norte-americana. 

• Contaminações entre a dança e os preceitos políticos da Performance Art. 

• Dança pós-moderna e contemporânea: estudos de caso no Brasil e América Latina. 

7. AVALIAÇÃO 

A nota final será avaliada com base nos seguintes critérios:

• Cada  discente  deverá  ler  os  textos  sugeridos  e  trazer  pontos  de  discussão  durante  os

encontros propostos – 30 pontos.

• A frequência com que cada discente  se  dispõe a  participar  dos  encontros  síncronos.  As

circunstâncias  e  as  condições  tecnológicas  para  a  participação  nas  aulas  poderá  ser

agenciada com a professora e será acolhida e aceita diante do que for mais viável para a

realidade do discente  – 30 pontos

• Criticidade  por  meio  de  levantamento  de  dúvidas  ou  indagações  sobre  os  conteúdos

estudados durante o semestre –  10 pontos. 

• Entrega  de  reflexão escrita  ao  final  do semestre  em modo de  ensaio estruturado ou no

formato de escrita poética/performativa. O conteúdo da escrita deverá articular os assuntos

estudados durante o semestre junto às vivências ou experiências do/a aluno/a, compondo um

modo de reflexão em que os atravessamentos pessoais e analíticos possam se colocar em

diálogo  – 30 pontos 
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* O prazo de entrega da escrita deverá ser feito até o dia 10 de julho de 2021 e ser enviado

via e-mail para: hariane.georg@ufu.br ou harianeeva@gmail.com 

8. CRONOGRAMA

8.1 ATIVIDADES SÍNCRONAS

Data completa

(Data e horário)

Tipo

(Teórica ou
prática)

Atividade

(Descrição detalhada)

Materiais
necessários

Plataforma de
TDIC

10/03

9h50 às 11h30
Teórico-
prática

• Apresentação da 
disciplina. 

• Prática experimental de 
composição.

• Texto 1 como leitura 
sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

17/03

9h50 às 11h30 Teórico-
prática

• Prática experimental de 
composição.

• Discussão de texto 1
• Texto 2 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google

24/03

9h50 às 11h30 Teórica

• Conversa sobre 
redefinição   a ser feita no 
planejamento da 
disciplina.

• Apreciação, análise e 
debate de obra artística 
em vídeo - Dança 
Expressionista na 
Europa.

• Discussão de texto 2
• Texto 3 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

31/03

• Apreciação, análise e 
debate de obra artística 

Rede estável de 
internet. Plataforma 
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9h50 às 11h30 Teórica em vídeo - Dança 
Expressionista na 
Europa.

• Discussão de texto 3
• Texto 4 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Computador, celular, 
tablet. meet.google 

07/04

9h50 às 11h30 Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Pós-Moderna 
nos EUA. 

• Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 3
• Texto 4 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

14/04

9h50 às 11h30 Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Pós-Moderna 
nos EUA. 

• Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 4
• Texto 5 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

21/04

9h50 às 11h30

Teórica
Feriado 

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

28/04

9h00 às 11h30

*Aula 
iniciando mais 
cedo para 
reposição de 
feriado

Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Pós-Moderna 
nos EUA. 

• Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 5
• Texto 6 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 
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05/05

9h00 às 11h30

*Aula 
iniciando mais 
cedo para 
reposição de 
feriado

Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Pós-Moderna 
nos EUA. 

• Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 6
• Texto 7 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

12/05

9h50 às 11h30

Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Pós-Moderna no 
Brasil Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 7
• Texto 8 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

19/05

9h50 às 11h30 Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Pós-Moderna no 
Brasil Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 8
• Texto 9 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

26/05

9h50 às 11h30
Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Pós-Moderna no 
Brasil Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 9
• Texto 10 como leitura 

sugerida para o próximo 
encontro.

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

02/06

9h50 às 11h30
Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Contemporânea 
no Brasil e América 
Latina

• Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 10

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 
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• Texto 11 como leitura 
sugerida para o próximo 
encontro.

09/06

9h50 às 11h30
Teórica

• Apreciação e análise de 
obra artística em vídeo - 
Dança Contemporânea 
no Brasil e América 
Latina

• Aula expositiva 
dialogada sobre a obra

• Discussão de texto 11

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

16/06

9h50 às 11h30
Teórica

• Fechamento da disciplina. 
Avaliação, conversa e 
devolutivas – feedbacks 
sobre o semestre. 

Rede estável de 
internet. 
Computador, celular, 
tablet. 

Plataforma 
meet.google 

8.2 ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

Data e carga
horária

Atividade Tipo

(Teórica ou prática)

Endereço web dos arquivos

10/03

8h00 às 9h40

 Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

17/03

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula.  

Teórica 
Google Groups

24/03

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

31/03

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups
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07/04

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

14/04

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

21/04

8h00 às 9h40 Feriado 
 

Teórica 
Google Groups

28/04

8h00 às 9h00

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

05/05

8h00 às 9h00

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

12/05

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. Teórica 

Google Groups

19/05

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 

Google Groups

26/05

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

02/06

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

09/06

8h00 às 9h40

Leitura  aprofundada  de
texto  e  levantamento  de
questões para a aula. 

Teórica 
Google Groups

16/06

8h00 às 9h40

Encerramento da 
Disciplina Teórica 

Google Groups

8 de 10

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

9. BIBLIOGRAFIA e videografia 

Todos os materiais de estudo serão disponibilizados via e-mail em PDF e por meio de links de 

acesso aos vídeos (Youtube e Vimeo). 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRITTO, Fabiana Dultra (organização).  Cartografia da Dança: criadores-intérpretes brasileiros.

São Paulo: Itau Cultural I coordenação geral Núcleo de Artes Cênicas, 2001.

FERNANDES, Ciane. Pina Bausch e o Wuppertal Dança-Teatro: repetição e transformação. São

Paulo: Editora Hucitec, 2000.

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 10 ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2008. 

10. 1 Bibliografia Complementar

GERALDI,  Silvia.  Representações  sobre  técnicas  para  dançar.  NORA,  Sigrid  (org.).  Humus2.

Caxias do Sul: Lorigraf, 2007. 

GODARD, Hubert.  Gesto e Percepção. In: Soter, Silvia e PEREIRA, Roberto (org.). Lições de

Dança 3. Rio de Janeiro: UniverCidadeEditora, 2003.

GODARD, Hubert;  KUYPERS, Patricia. Buracos negros – uma entrevista com Hubert Godard.

Revista O percevejo Online. Edição Corpo Cênico. v. 2, n 2. Rio de Janeiro: UNIRIO/PPGAC,

2010.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

LIMA,  Dani.  Gesto,  corporeidade,  ética  e  política:  pensando  conexões  e  diálogos.  Babel:

Tradições, traduções, traições. Conceição. Campinas, SP, v. 7, 2018.

LIMA, Dani. Gesto: Práticas e Discursos. Rio de Janeiro: Cobogó, 2013.

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível:  estética e política. São Paulo: EXPO experimental

org./ Editora 34, 2005.
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11. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______

Coordenação  do  Curso  de  Graduação  em:
_______________________________________________
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