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EMENTA 
 

Estudo e contextualização histórica do teatro brasileiro no século XX. Análise da dramaturgia 
produzida no país nesse período e das representações a ela concernentes, das estratégias 
utilizadas em sua concepção e de suas possibilidades de encenação. Os diretores, atores e 
autores que fizeram a história do teatro no país no século XX. As mudanças no “fazer teatral”, 
em meados do século. Os Comediantes; o TBC; o Teatro de Arena e o Oficina. O contexto 
político e suas interferências no teatro. As transformações na cena brasileira até o final do 
século XX. 

... 
 

OBJETIVOS 
 

   Estudar as relações entre a dramaturgia produzida no Brasil e seu contexto social, histórico e 
cultural. 

   Dar ao aluno um panorama da dramaturgia, espetáculo, atores e autores brasileiros do século 
XX. 

   Dotar os alunos da disciplina o ferramental básico para conhecimento e análise do texto teatral 
em seu contexto histórico-social e do espetáculo daí produzido.

...  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 
O curso será oferecido a partir da leitura de textos teóricos e/ou críticos sobre o Teatro Brasileiro, 
assim  como  leitura  e  análise  de  textos  dramáticos  para  compreensão  das  transformações  
na dramaturgia e, eventualmente, na cena brasileira, no período em estudo. 
Nesse sentido, a disciplina se apoiará em dois eixos básicos, a 
saber: 

 
- Teoria 
Leitura e análise de textos teóricos e/ou críticos sobre o teatro brasileiro e sua 
história. 
- Prática 
Leitura e análise dos textos de espetáculos dramáticos produzidos e/ou encenados no Brasil para 
reconhecimento dos padrões utilizados na composição. 

 
Exemplos de textos a serem analisados: 

 
Quebranto (1908) 
A Herança (1908) 
Flores de Sombra (1916) 
Juriti (1919) 
A casa fechada (1922) 
Adão, Eva e outros membros da família (1927) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 

Deus lhe pague (1931)A raposa e as uvas (1952) 
Vestido de Noiva (1943)Um elefante no caos (1955) 
O auto da compadecida (1956) 
Quarto de empregada (1958) 
Eles não usam black-tie (1958) 
O pagador de promessas (1960) 
O beijo no asfalto (1961) 
Vereda da Salvação (1964) 
Opinião (1964) 
Morte e vida severina (1966) 
O rei da vela (1967) 
Navalha na carne (1968) 
Alzira Power (1969) 
Hoje é dia de rock (1971) 
Rasga coração (1974) 
A resistência (1975) 
Bela ciao (1982) 
De braços abertos (1984) 
Meno male! (1987) 
A partilha (1990) 
Pérola (1994)

 
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 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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