
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: ECT/PCC: Estudos da dramaturgia: fundamentos, crise e devires da 
forma dramática. 

Período: 

--- 

Currículo: 

2019 

Docente: Maria Clara Guimarães Ferrer Carrilho Unidade Acadêmica: 
DEACE 

Pré-requisito:Nāo tem Correquisito: Nāo tem. 

C.H. Total: 66h 
(72ha) 

C.H. Prática:  
33h (36ha) 

C. H. Teórica: 
33h (36ha) 

Grau:Bacharelado
/ Licenciatura 

Ano: 2019 Semestre: 1 

EMENTA 

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. Familiarizar-se com os fundamentos da forma dramática: história, diálogo, didascalias, personagens, 
tempo, espaço 

3. Estudar a crise do drama e poética do drama moderno e contemporâneo. 

4. Entender a relação entre a escrita teatral e outras formas artísticas :pintura, música, fotografia, cinema, 
performance... 

5. Estudar através de exemplos de espetáculos a relação entre dramaturgia e encenação. 

6. Praticar a escrita teatral utilizando os conhecimentos teóricos sobre a forma dramática e suas 
variaçōes/desconstruçōes. 

7. Elaborar e realizar uma dramaturgia: uma forma curta 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Entendendo dramaturgia em seu sentido mais expandido, ou seja, o de “organização da ação”,    
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 o trabalho de diferentes 
autores-encenadores, assim como a relação entre a escrita teatral e outras artes. A partir desses estudos, 
serão propostos exercícios de escrita textual e cênica, em um vaivém entre trabalho de mesa e trabalho de 
cena, aprofundaremos as propostas de criação dramatúrgica elaboradas pelos alunos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 



 

 Leitura e análise de textos dramáticos. 

 Leitura e análise de texto sobre a teoria do drama. 

 Exercícios de escrita textual e cênica. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão definidos no primeiro dia de aula. 
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