
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE:   Metateatralidade e o Teatro Moderno 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Berilo Luigi Deiró Nosella  

PERÍODO 

2º Período Emergencial 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

ECT/PCC e FSC 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 

(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

( X ) Mista (especificar) Encontros síncronos pelo aplicativo Zoom de 15 em 15 dias e 

atividades postadas (vídeos e exercícios) para serem realizadas nas semanas intercaladas 

com os encontros. 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Quinta-Feira das 17h às 19h (de 15 em 15 dias) - Iniciando em 04/02 

EMENTA: Apresentar e debater com os alunos a metateatralidade como uma característica do texto e da cena 

moderna. A partir da análise de algumas peças metateatrais de dois autores que tanto tiverem este recurso expressivo 

como marca quanto se apresentam como exemplares do processo de modernização do texto e da cena teatral em seus 

países e no mundo: Luigi Pirandello e Jorge Andrade. Apresentar e debater os contextos históricos – social, cultural e 

político – da produção do moderno na Itália e no Brasil por meio da produção teatral analisada. 

 

OBJETIVOS: 

• Debater a questão da metateatralidade como uma característica demarcadora da noção de modernidade no teatro 

no início do século XX, ao mesmo tempo em que se promova uma compreensão histórica desta noção e deste 

período; 

• Ler e analisar algumas das principais peças metateatrais de dois importantes autores modernos indicados; 

• Refletir sobre a dimensão cênica da metateatralidade textual destes autores; 

• Debater os contextos histórico culturais em cada país na relação com as análises das obras teatrais propostas e sua 

configuração metateatral. 

CONTEÚDO(s)  

Serão debatidas as seguintes peças dos autores citados: 

Luigi Pirandello: 

• Seis personagem a procura de um autor 

• Cada um a seu modo 

• Esta noite se improvisa 

• Henrique IV 

• Os gigantes da montanha 

     Jorge Andrade 

• As Confrarias 



• O Sumidouro 

CRONOGRAMA DE AULAS SÍNCRONAS 

AULA DIA CONTEÚDO 

1 04/02 APRESENTAÇÃO DO CURSO 

2 18/02 
METATEATRALIDADE E O MODERNO 

Seis personagem a procura de um autor 

3 04/03 Cada um a seu modo / Esta noite se improvisa 

4 18/03 Henrique IV / Os gigantes da montanha 

5 01/04 As Confrarias / O Sumidouro 

6 15/04 ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE 
 

METODOLOGIA 

Serão intercaladas atividades assíncronas e síncronas de 15 em 15 dias – uma semana atividades assíncronas e na outra 

síncrona. A cada 15 dias serão disponibilizados materiais que deverão ser visitados e estudados pelo estudante durante 

a semana de atividades assíncronas; na semana seguinte haverá um encontro síncrono pelo aplicativo Zoom (endereço 

a ser compartilhado Campus Virtual da UFSJ – Portal Didático); após este encontro, será disponibilizado um 

questionário sobre as peças debatidas que deverá ser entregue pelo aluno. A presença e avaliação se dará pela entrega 

das respostas a estes questionários. 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

Para os encontros síncronos será utilizado o aplicativo Zoom (que pode ser acessado pelo celular ou computador); 

Para as atividades assíncronas e tarefas (questionários), serão utilizados os recursos do Campus Virtual da UFSJ – 

Portal Didático; 

As comunicações, dúvidas e divulgações relativas a encontros virtuais, atividades etc., serão realizadas 

exclusivamente pelo Campus Virtual da UFSJ – Portal Didático;  

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

A avaliação e contabilização da presença se dará por meio da entrega de questionários pelos alunos segundo os 

seguintes critérios de distribuição de pontos: 2 pontos para a entrega de todos os questionários nos prazos estabelecidos 

(caso sejam entregues menos questionários, será aplicada uma regra de três simples para demais pontuações menores 

que 2); 6 pontos para avaliação do conteúdo apresentado no conjunto dos questionários, que permita perceber a 

apreensão do conteúdo estudado pelo aluno ao longo do curso (tanto nas atividades síncronas como nas assíncronas); 

2 pontos pela apresentação, formatação e ortografia na elaboração dos questionários entregues; 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

A frequência será registrada pela entrega dos questionários solicitados nos prazos estabelecidos. 
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