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EMENTA 

O Laboratório teórico-prático visa a elaboração de textos teatrais a partir de procedimentos que integrem 
escrita e experimentação objetivando instrumentalizar o ator-dramaturgo para construção ficcional e cênica. 
As principais formas teatrais: seus elementos constituintes e modos de funcionamento. Técnicas 
dramatúrgicas dos principais autores ou formas teatrais. A dramaturgia não-aristotélica. Principais expressões 
dramatúrgicas do século XX. A dramaturgia brasileira. O conceito contemporâneo de dramaturgia. Processos 
coletivos de criação de texto. Transcriação e outras formas de construção dramatúrgica. 

OBJETIVOS 

 
 Estudar as formas literárias e seus traços estilísticos.  
 Estudar os elementos fundamentais de dramaturgia.   
 Estudar as principais formas teatrais, suas técnicas, seus elementos constituintes e seus modos de 

funcionamento.  
 Estudar as formas teatrais mistas: interseção entre o dramático, o épico e o lírico no texto teatral.  
 Estudar os processos coletivos de criação de texto e outros processos dramatúrgicos contemporâneos.  
 Compreender os espetáculos contemporâneos sob o ponto de vista da dramaturgia.  
 

              CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A função dos agentes criativos; dinâmica de criação: proposta, apresentação e estímulo; A função da 
improvisação na criação da cena e da dramaturgia; Criação do roteiro; Desenvolvimento e montagem de 
pequeno exercício de dramaturgia em processo resultante do projeto de pesquisa desenvolvido no curso. 

                                                                  METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina, de caráter teórico prática, tem por objetivo aprofundar os procedimentos do trabalho teatral da 
dramaturgia em processo, promovendo a troca entre os diferentes agentes criativos e a condução do trabalho 
em equipe. O aluno, dentro da disciplina, desenvolverá um projeto de pesquisa de encenação a partir de uma 
dramaturgia em processo. Desta forma será oferecida a experiência prática do processo de montagem de um 
espetáculo proporcionando ao aluno a oportunidade de examinar os procedimentos para o trabalho em equipe 
e o estabelecimento de parcerias artísticas. Para tal será cobrado do aluno leituras e reflexões escritas sobre o 
tema, além de debates em sala de aula sobre o processo e seus resultados. Ao final do curso o aluno, junto 
com sua equipe, deverá apresentar uma cena curta (20 a 30 minutos) desenvolvida durante o curso. 

                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 

1) presença; 2) seminário a ser especificado; 3) trabalho teórico a ser especificado; 4) prática processual, os 
alunos serão avaliados no decorrer do desenvolvimento e apresentação dos trabalhos conjuntos; 4) 
Apresentação final de cena com defesa do projeto de encenação. 
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