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TÍTULO DA ATIVIDADE: 

Telenovela e melodrama – a emoção a serviço da razão 

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) 

IFSC / 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 quinzenais – Sextas-feiras: 19h às 22h 

29/01, 12/02, 26/02, 12/03, 26/03, 09/04 e 16/04 
 

EMENTA: 

Reflexão voltada para a compreensão do gênero folhetinesco utilizado nas telenovelas, seu relacionamento 
com a estética melodramática e sua recepção pelas massas urbanas no Brasil. Estabelecimento de bases 
teóricas para análise e compreensão da estrutura formal dos textos utilizados pela televisão, na realização 
da telenovela, considerando as influências de gêneros anteriores ali presentes, como a tragédia e o 
melodrama. Reconhecimento de uma estética própria da teledramaturgia, malgrado suas origens 
ancestrais. Reflexão sobre em que medida as formas estudadas funcionam como um modo catártico de 
purgar emoções, de forma a controlar racionalmente, ou não, seus espectadores. 

 

 

OBJETIVOS: 
- Estabelecer as interrelações entre as diferentes formas dramáticas, sempre do ponto de vista do teatro 

popular. 
- Refletir sobre as diferenças e semelhanças entre as literaturas narrativa e dramática, especialmente no 

caso dos romances de folhetim e dos melodramas 
- Trabalhar a estrutura formal utilizada no melodrama expondo suas influências na literatura narrativa do 

século XIX e seus desdobramentos na teledramaturgia atual. 
 

CONTEÚDO(s)  
Tecnicamente o curso estará subdividido em III módulos:  
 

Módulo I - Leitura e análise da dramaturgia clássica (tragédia grega) e reconhecimento do padrão 
característico de composição do gênero.  

Texto a ser trabalhado: - Édipo Rei  
 
 



 

 

Módulo II - Leitura e análise da dramaturgia (gênero melodramático) encenada no Brasil no século XIX e 
reconhecimento do padrão característico de composição do gênero.  

Textos a serem trabalhados: - A filha do mar e O sineiro de São Paulo 
 

Módulo III - Análise da teledramaturgia produzida no Brasil e reconhecimento de padrões característicos de 
composição do gênero.  

Telenovelas a serem trabalhadas: - Senhora do Destino, A dona do pedaço e outras encontradas nas mídias 
 

 

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 de teledramaturgia. 
 

 

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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