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EMENTA 

 

Disciplina iminentemente teórica. Estudo e contextualização histórica do teatro brasileiro na 
década de 1960. Breve análise da dramaturgia produzida no país nesse período. O nordeste: 
contextualização do autor Dias Gomes e de sua opção pela forma de observação de sua região. 
A partir do momento histórico da instauração da ditadura militar no Brasil em 1964, análise das 
estratégias de resistência utilizadas pelo autor, autodenominado “apenas um subversivo”, 
através da dramaturgia. Estudo e discussão da proposta artística e das obras de Alfredo Dias 
Gomes e sua importância na dramaturgia brasileira. 

 

OBJETIVOS 

 

 Estimular o conhecimento da dramaturgia brasileira, observada a partir de sua relação com o 
momento histórico-cultural de sua produção; 

 Demonstrar, através da análise dos textos a serem estudados, a existência de uma dramaturgia 
atuante, atual e presente na cultura nacional, atenta aos acontecimentos e reveladora das 
características do regime e da sociedade; 

 Discutir a relação do contexto histórico-social com o tipo de produção artística resultante, neste 
caso a dramaturgia. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Pedagogicamente, a disciplina busca que os profissionais de teatro formados pela UFSJ, sejam quais 
forem suas aptidões no fazer cênico, conheçam a dramaturgia produzida no país: Sendo assim, o 
conteúdo da disciplina conterá: 
 

1) Leitura de textos teóricos e/ou descritivos sobre a vida cultural do país, sobretudo, no pós-golpe de 
estado de 1964. Análise do movimento teatral brasileiro de modo geral no período de maior 
produção do autor. A importância de Dias Gomes no panorama cultural do país. 

 

2) Apresentação das mais representativas obras do autor. Leitura e análise destes textos dramáticos. 
Peças a serem trabalhadas: 

- O Pagador de promessas (1959) 

- A Invasão (1960) 

- A Revolução dos beatos (1962) 

- O Bem-amado (1962) 

- O berço do herói (1963) 

- O Santo Inquérito (1966) 

- O Túnel (1968) 

- Dr Getúlio, sua vida, sua glória (1968) 

- Amor em campo minado – ou Vamos soltar os demônios (1969) 
 



 

- As primícias (1977) 

- O Rei de Ramos (1978) 

- Campeões do mundo (1979) 

- Meu reino por um cavalo (1988) 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A metodologia de ensino será basicamente a discussão em sala de aula a respeito da 
construção dramática dos textos produzidos no período, e do contexto histórico-social de sua 
criação, a partir da leitura dos mesmos, bem como de críticas a respeito. Estão previstas visitas 
técnicas, a saber, ida a espetáculos do autor ou da época eventualmente em cartaz, para 
enriquecimento do conhecimento dos alunos. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O desempenho dos alunos será avaliado a partir de diferentes prismas, considerando-se como 
principais: 

- Participação em aula; 

- Análises individuais, escritas ou práticas; 

- Apresentação de trabalho no final do período letivo. 
 

Obs.:Em todas as avaliações escritas serão considerados para pontuação: 

 Ortografia, concordância (verbal e nominal) e construção sintática; 

 Construção lógica de raciocínios, capacidade de síntese, clareza de exposição. 
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E textos dramáticos mencionados ou a serem determinados segundo as possibilidades de 
acesso dos alunos. 
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