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Pré-requisito: Não 
Co-requisito: 

Não 
Modalidade: (-) Presencial    (X) Totalmente EaD(  )..%EaD 

CH Total: 60 CH 

semanal: 04 

Padrão 

(PD): 60 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

O local ocupado pela dramaturgia na sociedade brasileira no seu processo de formação. A dramaturgia e a 
literatura no Brasil. A influência estrangeira e temas autóctones na dramaturgia brasileira. Estudo de textos 
dramáticos escolhidos. 

 
PROGRAMA 

Panorama da dramaturgia produzida no Brasil ou por brasileiros. Locais e ciclos de produção dramatúrgica ao 
longo da história do teatro no Brasil. Inserções e afastamentos do teatro produzido no Brasil ou por brasileiros de 
suas raízes europeias. As companhias teatrais e os grandes dramaturgos brasileiros.  

 
OBJETIVO GERAL 

Transmitir ao aluno conhecimentos sobre o percurso formativo do teatro no Brasil e a relação entre dramaturgia e 
sociedade.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Apresentar um panorama do teatro produzido no Brasil e/ou por brasileiros. 
2. Discutir temas formativos na tradição dramática brasileira. 
3. Estudar momentos de ruptura da tradição dramática brasileira. 
4. Estudar as formas como os elementos sociais e culturais brasileiros são transpostos para o palco. 
5. Levar o aluno a pesquisar sobre companhias teatrais no Brasil. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

              A disciplina estará dividida em duas partes: uma síncrona (12 horas) e outra assíncrona (48 horas). 
Durante a parte síncrona, os encontros transcorrerão tendo por base explicações do professor e debates e/ou 
apresentações dos estudantes, estando este trabalho organizado a partir de peças dramáticas que fazem parte da 
constituição do cânone do teatro brasileiro 
              O trabalhos assíncronos serão feito a partir de textos dramáticos e teóricos e resultarão em trabalhos 
escritos a serem entregues ao professor e/ou orais a serem apresentados a toda a turma. 
              Alguns textos teóricos e dramatúrgicos serão de leitura obrigatória para todos, pois formarão a base para 
os trabalhos e discussões a serem realizados coletivamente; outros serão indicados com o objetivo de serem 
trabalhados exclusivamente de forma assíncrona e terão por objetivo aprofundar os conhecimentos que estão 
sendo desenvolvidos e poderão ser usados para a realização de trabalhos avaliativos ao longo da disciplina.  
              Conforme exista necessidade, referências bibliográficas complementares serão indicadas.  

 
AVALIAÇÃO E PRESENÇA 

Cada um dos seis módulos será composto por um total de 10 horas de trabalho (presença) e por pelo 
menos um trabalho avaliativo. Como as atividades estarão divididas em duas partes e para evitar a penalização de 
alunos que possam ter problemas de conexão no horário estabelecido para os encontros ou não ter acesso a 
materiais necessários para acompanhar ao vivo as discussões, o total da presença e da nota de cada uma das 
unidades será atribuído pela entrega do(s) trabalho(s) solicitado(s). 

Trabalhos que contenham plágio, ou outras irregularidades legais, serão automaticamente zerados, 
podendo acarretar, inclusive, outras sanções administrativas. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

RIEGO, Christina Barros. Do futuro e da morte do teatro brasileiro. São Paulo: ECidade, 2010.  
PRADO, Décio de Almeida. O drama romântico brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 1996. 
PRADO, Décio de Almeida. O teatro brasileiro moderno. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 títulos) 

FARIA, João Roberto. O teatro na estante. Cotia: Ateliê, 1998. 
GARCIA, Silvana (org.). Odisseia do teatro brasileiro. São Paulo: SENAC, 2002. 
FERREIRA, Carolin Overhoff. Uma breve história do teatro brasileiro moderno. In: Revista Nuestra 
América, n. 5, Janeiro-Julho de 2008. Disponível em https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/2650/3/131-
143.pdf.  
MOSTAÇO, Edelcio. Considerações sobre História do teatro brasileiro. In: Sala Preta, vol. 15, n. 1, 2015. 
Disponóvel em http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/97190 
FALCÃO, Letícia Fonseca e PATRIOTA, Rosangela. Do projeto ao discurso: o moderno tearo brasileiro 
da crítica teatral. In Horizonte Científico, vol. 8, n. 1, 2014. Disponível em 
http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/article/view/22537.  
 
Cronograma da disciplina de Dramaturgia Brasileira 
 
Unidade 1 – Dos primórdios do teatro europeu em terras americanas ao teatro brasileiro romântico 
do século XIX 
 

Data do encontro: 04 de fevereiro de 2021, 19-21 horas 
 
Peças a serem usadas durante a aula: 

1. Auto de São Lourenço (José de Anchieta) 
2. O poeta e a Inquisição (Gonçalves de Magalhães) 
3. O juiz de paz na roça (Martins Pena) 
4. O prime da Califórnia (Joaquim Manuel de Macedo) 
5. A capital federal (Arthur Azevedo) 
6. História de uma moça rica (Pinheiro Guimarães) 

Texto teórico para a aula: Capítulos 1 (Teatro como Catequese) e 3 (Encontro com a nacionalidade) 
de MAGALDI, Sábato. Panorama do Teatro Brasileiro.  
 
Para os trabalhos assíncronos: Selecionar uma das peças acima, pensada a partir da aula apresentada e do 
texto trabalhado, e desenvolver a produção de um breve ensaio (ao final deste programa estarão as 
indicações necessárias para o ensaio). 
Data de entrega: 09 de fevereiro de 2021 
 
Unidade 2 – A modernização da dramaturgia brasileira e o teatro de estudante 
 

Data do encontro: 11 de fevereiro, 19-21 horas 
Peças a serem usadas durante a aula: 

1. Adão, Eva e outros membros da família (Álvaro Moreira) 
2. O Rei da Vela (Oswald de Andrade) 
3. Deus lhe pague (Joracy Camargo) 

Texto teórico para a aula: DORIA, Gustavo. Moderno teatro brasileiro. Rio de Janeiro: Serviço 
Nacional de Teatro, 1975. p. 5-37. 
 
Para os trabalhos assíncronos: Selecionar uma das peças acima, pensada a partir da aula apresentada e do 
texto trabalhado, e desenvolver a produção de um breve ensaio (ao final deste programa estarão as 
indicações necessárias para o ensaio). 
Data de entrega: 16 de fevereiro de 2021 
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Unidade 3 – Vestido de Noiva 
 

Data do encontro: 18 de fevereiro, 19-21 horas 
 
Peça a ser usada durante a aula: 

1. Vestido de Noiva (Nelson Rodrigues) 

Texto teórico para a aula: SILVA, Armando Sérgio da Silva e GUINSBURG. A “turma da Polônia” na 
renovação do teatro brasileiro. 
 
Para os trabalhos assíncronos: Desenvolver a produção de um breve ensaio contendo o panorama das 
peças de Nelson Rodrigues e selecionar uma delas para aprofundar a análise. 
Data de entrega: 23 de fevereiro de 2021 
 
Unidade 4 – A reescritura clássica no teatro brasileiro moderno 
 

Data do encontro: 25 de fevereiro, 19-21 horas 
 
Peças a serem usadas durante a aula: 

1. Gota d’água (Chico Buarue) 
2. O santo e a Porca (Ariano Suassuna) 
3. Pedreira das Almas (Jorge Andrade) 
4. Orfeu da Conceição (Vinicius de Moraes) 
5. Édipo (Gianfrancesco Guarnieri) 

 

Texto teórico para a aula: PASCOLATI, Sonia. Leitura & Rescritura. In: FACHIN, Lidia e DEZOTTI, 
Maria Celeste. Teatro em debate. 
 
Para os trabalhos assíncronos: Selecionar uma das peças acima, pensada a partir da aula apresentada e do 
texto trabalhado, e desenvolver a produção de um breve ensaio (ao final deste programa estarão as 
indicações necessárias para o ensaio). 
Data de entrega: 02 de março de 2021 
 
Unidade 5 – A imagem do marginalizado no teatro brasileiro moderno 
 

Data do encontro: 04 de março, 19-21 horas 
 
Peças a serem usadas durante a aula: 

1. Eles não usam blacktie (Gianfrancesco Guarnieri) 
2. Pagador de Promessas (Dias Gomes) 
3. Navalha na carne (Plínio Marcos) 
4. Revolução na América do Sul (Augusto Boal) 

Texto teórico para a aula: ROSENFELD, Anatol. O teatro brasileiro atual. In: ROSENFELD, Anatol. 
Prismas do teatro. 
 
Para os trabalhos assíncronos: Selecionar uma das peças acima, pensada a partir da aula apresentada e do 
texto trabalhado, e desenvolver a produção de um breve ensaio (ao final deste programa estarão as 
indicações necessárias para o ensaio). 
Data de entrega: 09 de março de 2021 
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Unidade 6 – Anos de chumbo: a censura e o teatro no Brasil 
 

Data do encontro: 11 de março, 19-21 horas 
 
Peças a serem usadas durante a aula: 

1. O bailado do deus morto (Flávio de Carvalho) 
2. Liberdade, Liberdade (Millôr Fernandes) 
3. Milagre na cela (Jorge Andrade) 
4. O berço do herói (Dias Gomes) 
5. Roda Viva (Chico Buarque) 

Texto teórico para a aula: COSTA, Cristina Censura não é educação. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/42385/46056  
 
Para os trabalhos assíncronos: Selecionar uma das peças acima, pensada a partir da aula apresentada e do 
texto trabalhado, e desenvolver a produção de um breve ensaio (ao final deste programa estarão as 
indicações necessárias para o ensaio). 
Data de entrega: 16 de março de 2021 
 
Estrutura dos Trabalhos Escritos  

 
1. Os trabalhos são individuais. 
2. No total, serão cobrados 6 ensaios, que, em conjunto, comporão o total da nota e das presenças 
da disciplina. Cada trabalho entregue equivale a 1/6 da nota e das presenças da disciplina. 
3. Espera-se que os ensaios possuam minimamente 1) o resumo (enredo e estrutura), 2) a relação 
com o contexto de produção e 3) um parecer sobre a peça enfocada com relação às temáticas e ao 
texto abordados em aula.  
4. para cada ensaio, deve-se escolher pelo menos uma das peças indicadas, mas, o trabalho não 
precisa se restringir a apenas um: pode-se optar por fazer análise comparativa de peças, inclusive 
com peças indicadas para outros momentos. 
6. As resenhas deverão ser entregues por meio eletrônico, sempre para o email: 
allanvalenza@yahoo.com.br  
 


