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EMENTA

Reflexão sobre o fenômeno teatral. O texto dramatúrgico e o texto

espetacular. Análise do espetáculo teatral. Formas do texto teatral. Diferenças entre

teatro épico e a dramática rigorosa. Enredo e fábula. A personagem no texto

dramático. Conflito. Diálogo. Dramaturgia em processo, adaptações e outras

formas da produção dramatúrgica. Dramaturgia africana e afrodescendente.

OBJETIVOS

 Abordar as possíveis definições de Dramaturgia segundo diversas práticas
desta.

 Ler peças de teatro de diferentes contextos e épocas.
 Sensibilização ao caráter literário e oral da escrita teatral.
 Ler e analisar os textos fundamentadores da dramaturgia ocidental
 Apreender a analisar uma peça de teatro: sua forma e as questões que ela traz

para a cena.
 Estudar as diferentes relações entre texto e cena.
 Entender o que chamamos de modelo aristotélico e a influência do

aristotelismo na escrita teatral.



 Estudo de diferentes estratégias de construção de diálogos e das didascalias.
 Entender a ação dramática e sua crise, o personagem e sua crise.
 Entender como o espaço-tempo pode ser organizado nas peças de teatro.
. Escrever peças a partir de diferentes estratégias e disparadores

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Escrever teatro: no que consiste? Quais particularidades? A questão do texto

de teatro na cena contemporânea: antes, durante ou depois da cena? Para quê
serve um dramaturgo? O que é dramaturgia?

2. Vida e morte do “Belo animal” aristotélico (Aristóteles): construção e
desconstrução de um modelo dramático.

3. Diálogos e didascalias : escrever aquilo que se ouve e aquilo que se vê.
(Diderot)

4. Ateliês de escrita teatral: exercícios de composição.

METODOLOGIA

A partir da leitura de peças e do estudo de suas formas, vamos atravessar e
apreender diversas abordagens da escrita teatral e dos princípios, estratégias e
técnicas de composição de um texto para cena.
A leitura das peças será associada a textos teóricos fundamentais como a Poética,
Discurso sobre a poesia dramática, O prefácio de Cromwell, etc.
A leitura também estará diretamente associada à escrita, chamando a atenção dos
alunos para as exigências e modos de composição do texto de teatro em sua relação
com o acontecimento cênico. Nesse sentido, vamos entender, ao longo do semestre,
as mutações que definiram aquilo que se pode chamar de dramaturgia.
Durante o semestre convidaremos às nossas aulas, autores de teatro para que possam
compartilhar suas práticas e concepções da dramaturgia com os alunos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
. Apresentação de um seminário
. Trabalho escrito : analise de uma peça de teatro.
. Elaboração de uma peça escrita.
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