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EMENTA 

 

Desenvolvimento de linha de reflexão voltada para a compreensão do gênero folhetinesco 
utilizado nas telenovelas, seu relacionamento com a estética melodramática e sua recepção 
pelas massas urbanas no Brasil. Estabelecimento de bases teóricas para análise e 
compreensão da estrutura formal dos textos utilizados pela televisão, na realização da 
telenovela, considerando as influências de gêneros anteriores ali presentes, como a tragédia e o 
melodrama. Avaliação da produção teledramatúrgica brasileira a partir dos subsídios oferecidos 
pela crítica especializada. Reconhecimento de uma estética própria da teledramaturgia, 
malgrado suas origens ancestrais. 

 

OBJETIVOS 

 

- Estabelecer, com os alunos, as interrelações entre as diferentes épocas e suas respectivas 
formas dramáticas, sempre do ponto de vista do teatro popular. 

- Estabelecer as diferenças e semelhanças entre as literaturas narrativa e dramática, 
especialmente no caso dos romances de folhetim e dos melodramas 

- Trazer ao conhecimento dos alunos a estrutura formal utilizada no melodrama expondo suas 
influências na literatura narrativa do século XIX e seus desdobramentos na teledramaturgia 
atual. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Tecnicamente o curso estará subdividido em IV módulos:  
 

Módulo I - Leitura e análise da dramaturgia clássica (tragédia grega) e reconhecimento do padrão 
característico de composição do gênero.  
Texto a ser trabalhado: - Édipo Rei  
 

Módulo II - Leitura e análise da dramaturgia (gênero melodramático) encenada no Brasil no século 
XIX e reconhecimento do padrão característico de composição do gênero.  
Textos a serem trabalhados: - A filha do mar e O sineiro de São Paulo 
 

Módulo III - Leitura e análise da romances de publicados em folhetim no Brasil, no século XIX e 
reconhecimento do padrão característico de composição do gênero.  
Romances a serem trabalhados: - O Conde de Monte Cristo e O Guarani 
 

Módulo IV - Análise da teledramaturgia produzida no Brasil e reconhecimento de padrões 
característicos de composição do gênero.  
Telenovelas a ser trabalhadas: - Senhora do Destino 

  - A dona do pedaço 

Análise comparativa entre a estrutura formal os gêneros anteriores para eventual reconhecimento 
da utilização desta mesma estrutura na concepção de obras modernas. 
 



 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

* As aulas serão realizadas em salas de aulas convencionais, com exposição teórica e discussão 
aberta a respeito de cada assunto, seguidas da realização de exercícios sobre cada segmento 
analisado. 

* Sempre que possível as aulas serão ilustradas com exemplos de manifestações artísticas ligadas 
a cada segmento, que possam auxiliar a compreensão das obras e períodos em estudo. 

 

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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