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EMENTA:
I - OBJETIVOS GERAIS
Estudo das epistemologias da dança formuladas pós-anos 1980, que não apenas questionam antigos
paradigmas, mas a própria noção de paradigma, de categorias concebidas a priori e do corpo como suporte
da dança.
II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Explorar a vinculação entre teoria e prática
Construir argumentos sobre dança no viés da indisciplinaridade
Mapear linhagens teóricas e seus representantes
Estimular a escrita de textos sobre dança no viés da indisciplinaridade
Dar visibilidade para a produção teórica no Brasil e na América Latina
III - CONTEÚDO
O papel da indisciplinaridade na construção da área de conhecimento da dança
O lugar da teoria na criação artística
Introdução à Teoria Corpomídia
Distintas abordagens teóricas na produção de textos sobre dança
A questão teoria/prática na relação dança-ensino-aprendizagem
IV – METODOLOGIA
O curso se desenvolve em discussões semanais sobre o conteúdo bibliográfico, acompanhadas da exibição
de DVDs sobre obras de dança.
Cada aluno escreve 4 textos (um por mês) sobre espetáculos assistidos, à luz dos conteúdos abordados em
sala de aula, e de pesquisa bibliografia complementar.
Os alunos organizam-se para participar de um mini-simpósio.
Ao final do curso, será aplicada uma prova e será realizada a auto-avaliação.
V – RECURSOS NECESSÁRIOS
Aparelhos de TV e DVD e/ou projetor.
VI - AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno será a média aritmética entre as 7 (sete) notas atribuídas (4 (quatro) textos
produzidos, prova, auto-avaliação e avaliação do professor). O aluno será instado a auto-avaliar-se, avaliar
o curso e participar da avaliação de seus colegas. O processo de avaliação é entendido como um exercício
de formulação e aplicação de critérios, atividade na qual se exercita o tipo de vinculação teórico-prática
pleiteado pelo curso.
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