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TÍTULO DA ATIVIDADE: 

Dias Gomes: Entre teatro e televisão 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: 

Profª Claudia Mariza Braga 

PERÍODO 

De 25/01 a 17/04 de 2021 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h/a-66h 

 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

FSC 

 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

(X ) Mista – Síncrônica / Pesquisas individuais assincrônicas / Trabalhos 
individuais dirigidos / Trocas por escrito 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Aulas sincrônicas – Terças-feiras: 19h às 22h 

26/01, 09/02, 23/02, 02/03, 16/03, 30/03 e 13/04 
 

EMENTA: 

Breve análise da dramaturgia produzida por Dias Gomes, entre peças voltadas para o teatro, obras de 
teledramaturgia e adaptações de peças teatrais para as telas. 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(s)  
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, em seus diferentes formatos. 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) 

- O Bem-amado (1962) 

- O berço do herói (1963) 

- O Santo Inquérito (1966) 

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

- O Rei de Ramos (1978) 

- Campeões do mundo (1979) 
 

 

METODOLOGIA 
Encontros sincrônicos quinzenais, disponibilização de “power-points”, textos e vídeos para trabalho 
individual, discussões sobre os temas tratados. 
 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

Plataformas de discussão em grupo; 

Portal didático da UFSJ, de ensino remoto; 

Redes virtuais que disponibilizem vídeos das obras estudadas. 
 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

Participação nas discussões propostas, ainda que apenas de forma escrita; 
Participação nas atividades virtuais propostas – relatórios sobre as leituras e vídeos assistidos; 
Elaboração de textos sobre os temas tratados ao longo do período. 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

Realização de vídeos ou de trabalhos escritos sobre as atividades propostas. 
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