
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: Leituras das peças de Bertolt Brecht 

 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Carina Maria Guimarães Moreira 

 

PERÍODO 

De 14/09 a 05/12de 2020 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h 

 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

IECT, ECT, TEPET ou PCC 

 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(X) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

(   ) Mista (especificar) __________________________________________ 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 
* Estudos e discussões sobre textos, a serem desenvolvidos via, e-mail, whatsapp etc,  
 

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Segundas das 17 às 19 horas 
 

EMENTA: 

Reflexão sobre a escrita Teatral de Bertolt Brecht, o texto dramatúrgico e o texto espetacular, no contexto 
da história do teatro político. Análise do espetáculo teatral; formas do texto teatral; teatro épico e dramático. 

 
 

OBJETIVOS: 
Leitura e discussão de peças de Bertolt Brecht com fins de se debater 
1) as configurações formais das respectivas dramaturgias frente ao processo histórico de crise do drama, 
buscando-se identificar e debater as características dramáticas e épicas das mesmas; 
2) a presença de elementos históricos nas conformações dramatúrgicas como característica do que 
conhecemos hoje como teatro épico. 
3) a presença da dialética e as proposições políticas das peças nas diferentes fases do autor. 
 

CONTEÚDO(s)  

 Estudo das formas dramática e épica no teatro 

 Análise das diferentes fases da dramaturgia de Bertolt Brecht; 

 Análise das peças didáticas de Bertolt Brecht; 

 Análise das peças épicas de Bertolt Brecht. 
 

 

METODOLOGIA 

 Leitura de textos;  
 Discussão em roda;  
 Leituras dramáticas e análises dramatúrgicas;  



 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

As reuniões serão realizadas semanalmente pelo Zoom com duas horas de duração. O link para a 
participação nas reuniões e peças de Brecht serão disponibilizados pelo Campus Virtual – Portal Didático 
da UFSJ e/ou um grupo criado no WhatsApp. 

Os alunos que não conseguirem participar das reuniões síncronas, poderão realizar resumos das peças 
lidas e análise das mesmas por meio de um roteiro de análise disponibilizado. Essas atividades serão 
disponibilizadas pelo Campus Virtual – Portal Didático da UFSJ 

 
 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 
Análise de peça de escolha do aluno a partir de um roteiro de análise. 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

Participação nas reuniões ou envio de resumo e/ou análise sobre o texto lido e/ou discutido nos encontros 
 

 

REFERÊNCIAS 
BRECHT, Bertolt. Teatro completo em 12 volumes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
MALINA, Judith. Notas sobre Piscator. São Paulo: Edições SESC, 2017. 
NEVES, João das. A análise do texto teatral. Rio de Janeiro: INACEN, 1987. 
ROSENFELD, Anatol. Brecht e o teatro épico. Editora Perspectiva SA, 2016. 
WILLIAMS, Raymond. Drama em cena. Cosac Naify, 2010. 
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