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EMENTA 
Estudo das principais tendências, características e vertentes da dramaturgia produzida em língua inglesa na 
contemporaneidade, com ênfase nas produções estadunidenses e britânicas, mas também abordando a produção irlandesa e 
canadense nos séculos XX e XXI. Consideração do texto dramático nos seus vieses literários e textuais. Apreciação do 
potencial do cruzamento entre os discursos dramático-literário e o discurso cinematográfico, por meio do cotejamento do 
texto teatral com adaptações fílmicas. Avaliação das representações das diversas crises sociais e individuais nos trabalhos 
dramáticos. Observação das temáticas relacionadas às questões da modernidade e da pós-modernidade, tais como: as crises 
sociais, políticas, religiosas e existenciais do século XX; o Teatro do Absurdo; o isolamento e a falta de comunicação entre 
os indivíduos; a morte; o alcoolismo; a AIDS; as questões identitárias; as questões étnico-raciais; a deterioração dos laços 
familiares; as questões de gênero e sexualidade. As relações interdisciplinares entre o teatro, o cinema e a literatura. 

OBJETIVOS 
Levar o estudante a: 
 - Reconhecer a relevância das relações interdisciplinares entre o teatro, a literatura e o cinema, como questões 
problematizadoras da “obra original” e produtoras de novos sentidos culturais;  
 - Ter conhecimento e desenvolver senso crítico acerca das questões estéticas, culturais e históricas permeadoras das 
produções teatrais estadunidenses e inglesas do período em questão. 
  - Enxergar a literatura e o teatro como elementos formadores de conhecimento, informação e cultura a respeito dos povos 
de origem anglo-saxônica.  
 - Desenvolver senso de interpretação de obras teatrais com base em crítica e teoria especializadas, que façam interface 
com questões sociais, históricas e culturais da contemporaneidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Origens do drama na Grécia Antiga; breve visão diacrônica do teatro: da Idade Média à Contemporaneidade; análise 
contextualizada da dramaturgia em língua inglesa desde o pós-segunda-guerra; análise das relações entre o teatro 
contemporâneo em língua inglesa e questões políticas, sociais e culturais da Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda e Canadá; 
discussão de textos críticos sobre as peças estudadas; leitura crítica de obras dramáticas específicas, que poderão ser 
escolhidas entre as seguintes (porém não se restringindo a elas): a) Arthur Miller: The Crucible; b) Tennessee Williams: 
Cat on a Hot Tin Roof; c) Samuel Beckett: Waiting for Godot; d) Brian Friel: Dancing at Lughnasa; e) Martin 
McDonagh: The Beauty Queen of Leenane; f) Tomson Highway: The Rez Sisters; g) Lorraine Hansberry’s A Raisin in 
the Sun; h) Edward Albee: Who’s Afraid of Virginia Woolf?”; i) Tony Kushner: Angels in America. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas; aulas interativas; leitura prévia e ampla discussão em aula dos textos teóricos e ficcionais; seminários 
em grupos e apresentações individuais dos alunos; exibição de filmes, documentários e vídeos sobre peças teatrais, 
autores/as ou aspectos históricos e culturais referentes aos textos dramáticos contemporâneos em língua inglesa.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O sistema de avaliação será assim constituído: A) um trabalho escrito: 10 pontos; B) prova intermediária: 40 pontos; C) 
prova final: 40 pontos; D) participação em sala: 10 pontos.  
OBS: Caso não obtenha o mínimo necessário para ser aprovado, o estudante poderá fazer uma prova substitutiva no valor 
de 40 pontos, observada toda a regulamentação específica sobre essa situação prevista em Resolução da UFSJ vigente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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