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Objetivos (Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de): 

Geral: 

Discutir criação, apreciação e crítica em Artes Cenicas a partir das relações que se 

estabelecem entre os diferentes sistemas de visualidade e sonoridade da cena. Estudar as 

transformações técnico-tecnológicas dos meios operadores dos referidos sistemas, bem 

como as suas possibilidades e dispositivos representacionais.  

Específicos:  

Discutir as estéticas e poéticas da cena nas relações que estas estabelecem com sistemas 

de visualidade (cenografia, indumentária, adereçagem, iluminotécnica, caracterização, 

animação, artes do vídeo e de imagens virtuais) e de sonoridade (música e 

musicalidades, trilha sonora, sonoplastia e vocalidades); 

Discutir processos de criação, recepção e crítica nas Artes Cênicas a partir da 

consideração das potências poéticas dos sistemas de visualidade e sonoridade; 

Estudar as transformações na técnica e na tecnologia dos referidos sistemas, e como 

estas ensejaram transformações de cunho técnico e estético nas Artes Cênicas; 

Discutir as potências discursivas e representacionais dos sistemas de visualidade e 

sonoridade da cena, e como estes aderem aos modos de representação em Artes 

Cênicas; 

Discutir a noção de tecnologia aplicada aos sistemas de visualidade e sonoridade da 

cena e suas aplicações aos sistemas de criação e produção em Artes Cênicas; 

Empreender estudos específicos, dedicados a um ou mais entre os sistemas 

mencionados de modo a conduzir uma reflexão aprofundada sobre suas características, 

elementos, e relações de criação, apreciação e crítica;  

 

Ementa do programa:  

Estudos e reflexões sobre os sistemas de visualidade e sonoridade em artes cênicas, seus 

recursos linguísticos e seus aspectos técnico-tecnológicos. Estudos específicos sobre as 

relações entre as técnicas e tecnologias de visualidade e sonoridade da cena em 

processos de criação e recepção nas Artes Cênicas. 

 

Discriminação do Conteúdo Programático:  

Aulas de discussão bibliográfica abordando os tópicos relacionados nos Objetivos 

Específicos da disciplina; 

Eleição de um ou mais dos sistemas elencados para estudo aprofundado de aspectos 

teóricos e/ou técnico-operativos;  

Seminários individuais dedicados a estudos de caso e/ou desenvolvimento de projetos 

teórico-práticos relacionados aos sistemas estudados; 

Elaboração de artigo, ensaio, ou relato de experimentação ligado ao estudo de caso. 
 



Forma de Avaliação 

Será realizada avaliação visando o acompanhamento e a verificação da aprendizagem 

do aluno. Assim, cada aluno realizará um seminário expositivo e/ou prático e, ao final, 

do curso apresentará um artigo reflexivo, no qual deverá apresentar as leituras 

realizadas sendo articuladas ao seu tema de estudo. 
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