
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 
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TÍTULO DA ATIVIDADE: OFICINA DE DRAMATURGIA. Ler e escrever para a cena. 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: MARIA CLARA GUIMARAES FERRER CARRILHO 
 

PERÍODO 

De   25/01   a  12/04  de 2021 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72 horas/ 66 horas-aula 

16 ALUNOS NO MAXIMO 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

(Caso haja correspondência) 

IECT ou ECT ou PCC 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

(  X ) Mista (especificar) __Sincrônica (em grupo integral e em pequenos grupos), 
trabalhos dirigidos (leitura de peças e textos teóricos, fichamentos) 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 

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

 

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Segundas-feiras de 17h às 19h. 
 

EMENTA: 

Conjunto de atividades teórico-práticas voltadas para a leitura e escrita de textos para a cena. Definiçōes 
de dramaturgia. Teorias do drama. Crise da forma dramática. Concepçōes de dramaturgia. Práticas de 
dramaturgia. Personagem. Ação. História. Diálogo. Espaço-tempo. Relaçōes entre texto e cena. Modelo 
aristotélico. Drama moderno e contemporâneo. Emancipação da representação. Teatro pós-dramático. 
Dramaturgia e outras artes (cinema, música, fotografia, cinema, performance...) 

 

 

OBJETIVOS: 
1. Ler e estudar peças de teatro. 
2. Entender as diferentes concepçōes do termo dramaturgia. 
3. Familirizar-se com os fundamentos da forma dramática: história, diálogo, didascalias, personagens , tempo, 

espaço 
4. Estudar os elementos da crise do drama e da poética do drama moderno e contemporâneo. 
5. Entender a relação entre a escrita teatral e outras formas artísticas : pintura, música, fotografia, cinema, 

performance... 
6. Praticar a escrita para a cena utilizando os conhecimentos teóricos sobre a forma dramática e suas 

variaçōes/desconstruçōes. 
7. Elaborar e realizar uma dramaturgia: uma forma curta. 

 

CONTEÚDO: 

Entendendo dramaturgia em seu sentido mais expandido, ou seja, o de “organizaçāo da açāo”, estudaremos 
através da leitura de peças e de textos teóricos ,os fundamentos da forma dramática (história, diálogo, 
didascalias, personagens , tempo, espaço), sua crise e devires na cena moderna e contemporânea. Em 
seguida, estudaremos dramaturgias oriundas da escrita cênica abordando trabalho de diferentes autores-
encenadores, assim como a relação entre a escrita teatral e outras artes. A partir desses estudos, serāo 
propostos exercícios de escrita textual e audio-visuais. Cada aluno deverá propor um projeto de criaçāo 
dramatúrgica, a ser desenvolvido ao longo da ARE, com um acompanhamento individualizado. 

 



 
Os grandes tópicos que estruturarāo o conteúdo da ARE sāo: 
 

I- O que é dramaturgia? 
II- O modelo dramático: fundamentos, crise e devires. 

III- Dramaturgia e outras artes. 
 

 

METODOLOGIA 
As atividades serāo divididas em diferentes modalidades: 

O curso será concebido como uma oficina de dramaturgia, alternando leitura e análise de peças e exercícios 
de escrita cênica e/ou audiovisual (dado que estaremos desenvolvendo a atividade remotamente). Cada 
elemento teórico será abordado e alimentado com exemplos de peças de teatro, mas também em diálogo 
com exemplos de séries, filmes, histórias em quadrinho, coreografias, fotografias, instalaçōes… 
Cada discente desenvolverá seu projeto de dramaturgia, sendo acompanhado/orientado pela docente ao 
longo da ARE. 
 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

    -     utlizaçāo do aplicativo zoom para as aulas sincrônicas 

- Criaçāo de um grupo whatssapp para comunicaçāo com os alunos 

- Troca de emails para solicitaçāo e envio de trabalhos escritos. 

- Aparelho (smartphone, webcam, câmera…) que permita ao aluno gravar uma cena sonora e /ou 
visualmente 

-     Drive onde estarāo disponíveis/armazenados os materiais utlizados durante o curso. 
 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 
- curtos trabalhos práticos e/ou teóricos solicitados ao longo da ARE. 
- trabalho escrito final de carater monográfico 
- projeto dramatúrgico a ser desenvolvido e apresentado no final da ARE. 
- constância do engagemento participativo do aluno (seja nos encontros sincrônicos, seja nos trabalhos 
dirigidos assincronicamente) 

 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

participaçāo nas atividades  e/ou envio das tarefas escritas dentro dos prazos estipulados. 
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