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EMENTA (Unidade Didática) 
 

Estudos de discursos constitutivos do universo artístico e dramatúrgico ocidental: tratados, poéticas e ensaios 
teóricos escolhidos. 

 
PROGRAMA 

Panorama de obras poéticas e manifestos acerca da arte dramática produzidos ao longo da história ocidental: a 
poética aristotélica, o teatro no classicismo, o teatro romântico, o naturalismo e seu impacto no teatro do século 
XX. 
 

OBJETIVO GERAL 
Instrumentalizar o aluno com discursos sobre o Teatro do mundo antigo ao século XX. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudar poéticas e tratados sobre o Teatro que consolidaram a tradição dramatúrgica ocidental.  
 

UNIDADES 
 
Unidade 1 – A poética clássica  
Unidade 2 – Do clássico ao Classicismo  
Unidade 3 – A poética romântica  
Unidade 4 – O naturalismo  
Unidade 5 – Bertolt Brecht  
Unidade 6 – Antonin Artaud  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
              A disciplina estará dividida em duas partes: uma síncrona (12 horas) e outra assíncrona (18 horas). 
Durante a parte síncrona, os encontros transcorrerão no Teams e terão por base explicações do professor e/ou 
apresentações dos estudantes, estando este trabalho organizado a partir de poéticas e tratados produzidos no 
ocidente, do mundo grego ao mundo moderno. Os textos selecionados fazem parte da constituição do cânone 
sobre o pensamento a respeito do teatro ocidental. 
              Os trabalhos assíncronos serão feito a partir da aplicação dos estudos das poéticas e tratados em peças 
escolhidas resultando em trabalhos escritos a serem encaminhados ao professor. 
              Todas as poéticas e tratados serão de leitura obrigatória para todos, pois formarão a base para os 
trabalhos e discussões a serem realizados; as peças a serem usadas para os trabalhos escritos terão como objetivo 
aplicar os conhecimentos que estão sendo desenvolvidos e poderão variar de aluno para aluno.  
              Conforme exista necessidade, referências bibliográficas complementares serão indicadas.  

 
AVALIAÇÃO E PRESENÇA 

Como as atividades estarão divididas em duas partes (síncrona e assíncrona) e para evitar a penalização 
de alunos que possam ter problemas de conexão no horário estabelecido para os encontros ou não ter acesso a 
recursos 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). Serão requisitados três trabalhos ao longo da 
disciplina, cada um deles computando um total de 10 horas de atividades na disciplina.  

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) 

FARIA, João Roberto. Notas sobre o naturalismo teatral no Brasil. In: Luso-Brazilian Review. University of 
Wisconsin Press, Vol. 35, No. 2, Teatro Brasileiro Finissecular (Séculos XIX e XX) (Winter, 1998), pp. 19-35. 
FLORY, Alexandre Villibor. Apontamentos sobre a recepção de Bertolt Brecht no Brasil via Anatol 
Rosenfeld. In: Pandaemonium germanicum. vol.16 no.22 São Paulo Dec. 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1982-88372013000200004&script=sci_arttext, acessado em 
20/04/2021. 
GUERRA, Milla Bioni. Convergências entre o sublime e o grotesco na arte romântica. In: Palíndromo 21, v. 
10 n. 21, UDESC (2018). Disponível em: 
https://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo/article/view/10457/8515, acessado em 20/04/2021. 
LIMA, Renata Ribeiro. A perenidade de Horácio na poética de Boileau: uma leitura da recepção da poética 
clássica no Classicismo Francês. Porto: Universidade do Porto, 2014. Disponível em https://bit.ly/3xbA09R, 
acessado em 19/04/2021. 
SILVA, Odi A. R., BODNAR, Roseli. O conceito de teatro na poética de Aristóteles. In: Revista Philologus, 
Ano 25, n. 75. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2019. Disponível em: 
http://www.filologia.org.br/rph/ANO25/75supl/146.pdf, acessado em 19/04/2021. 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 TÍTULOS) 

FACHIN, Lidia. O espaço da narrativa no teatro. In: Itinerários, Araraquara, n.12, 1998. Disponível em 
https://bit.ly/3dxwHSD, acessado em 20/04/2021. 
FERNANDES, Silvia. Teatralidade e performatividade na cena contemporânea. In: Repertório, Salvador, nº 
16, p.11-23, 2011. Disponível em http://www.ppgac.tea.ufba.br/wp-content/uploads/2021/03/Linha-2.pdf, 
acessado em 20/04/2021. 
 
 
Cronograma da disciplina de Escrituras Artísticas e Dramatúrgicas 
 
Poéticas e tratados a serem usadas durante as aulas: 

1. Poética (Aristóteles) 
2. Arte Poética (Boileau-Despréaux) 
3. Do grotesco e do Sublime (Victor Hugo) 
4. O naturalismo no Teatro (Emile Zola) 
5. A nova técnica na arte de representar, Teatro recreativo ou Teatro didático e Pequeno Organon 

para o Teatro (Bertolt Brecht) 
6. Teatro e a crueldade e O Teatro da Crueldade – primeiro e segundo manifestos (Antonin Artaud) 

Unidade 1 – A poética clássica 
 

Data do encontro: 04 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 
Texto para a aula: ARISTÓTELES. Poética. In: A poética clássica. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: 
Cultrix, 1992. 
 
Unidade 2 – Do clássico ao Classicismo 
 

Data do encontro: 11 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 

Texto para a aula: BOILEAU-DESPRÉAUX, Nicolas. A Arte Poética. Trad. Célia Berrettini. São Paulo: 
Perspectiva, 1979. 
 
Primeiro Trabalho Assíncrono: Selecionar uma das peças listadas abaixo ou consultar o professor caso 
desejar estudar uma oura peça. A partir dos estudos dos dois encontros realizados até agora, desenvolver 
um breve ensaio no qual se apliquem à peça escolhida as categorias, conceitos e teorias presentes nas 
poéticas, manifestos e tratados (ao final deste programa estarão as indicações necessárias para o ensaio). 
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Data de entrega: 25 de maio de 2021 
 
Peças indicadas para escolha: 
Ésquilo – Prometeu acorrentado 
Sófocles – Antígona 
Shakespeare – Otelo 
Racine – Fedra 
 

Ø Caso deseja trabalhar com outra peça, consultar o professor por email até dia 14 de maio. 

 
Unidade 3 – A poética romântica 
 

Data do encontro: 01 de junho, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 
Texto para a aula: HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime. Trad. Célia Berrettini. São Paulo: 
Perspectiva, 2002. 
 
Unidade 4 – O naturalismo 
 

Data do encontro: 08 de junho, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 

Texto para a aula: ZOLA, Emile. O naturalismo no teatro. In: _______. O romance experimental e o 
Naturalismo no Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
 
Segundo Trabalho Assíncrono: Selecionar uma das peças listadas abaixo ou consultar o professor caso 
desejar estudar uma oura peça. A partir dos estudos dos quatro encontros realizados até agora, 
desenvolver um breve ensaio no qual se apliquem à peça escolhida as categorias, conceitos e teorias 
presentes nas poéticas, manifestos e tratados (ao final deste programa estarão as indicações necessárias 
para o ensaio). 
 

Data de entrega: 22 de junho de 2021 
 
Peças indicadas para escolha: 
Edmond Rostand – Cyrano de Bergerac 
Almeida Garrett – Frei Luís de Souza 
Anton Tchekcov – A gaivota 
Henrik Ibsen – Casa de Bonecas 
August Strindberg – Senhorita Julia 
 

Ø Caso deseja trabalhar com outra peça, consultar o professor por email até dia 11 de junho. 

 
Unidade 5 – Bertolt Brecht 
 

Data do encontro: 29 de junho, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 
Texto para a aula: Textos selecionados de BRECHT, Bertolt. Estudos sobre teatro. Trad. Fiama Pais 
Brandão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978. 
 
Unidade 6 – Antonin Artaud 
 

Data do encontro: 06 de julho, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
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Texto para a aula: Textos selecionados de ARTAUD, Antoin. O teatro e seu duplo. Trad. Teixeira 
Coelho. São Paulo: Max Limonad, 1987. 
 
Terceiro Trabalho Assíncrono: Selecionar uma das peças listadas abaixo ou consultar o professor caso 
desejar estudar uma oura peça. A partir dos estudos dos seis encontros realizados até agora, desenvolver 
um breve ensaio no qual se apliquem à peça escolhida as categorias, conceitos e teorias presentes nas 
poéticas, manifestos e tratados (ao final deste programa estarão as indicações necessárias para o ensaio). 
 

Data de entrega: 20 de julho de 2021 
 
Peças indicadas para escolha: 
Bertolt Brecht – Ópera dos três vinténs 
Bertolt Brecht – Aquele que diz sim, aquele que diz não 
Bertolt Brecht – Santa Joana dos Matadouros 
Peter Weiss – Marat/Sade 
 

Ø Caso deseja trabalhar com outra peça, consultar o professor por email até dia 09 de julho. 

 
Estrutura dos Trabalhos Escritos  

 
1. Os trabalhos são individuais. 
2. No total, serão cobrados 3 ensaios, que, em conjunto, comporão o total da nota e das presenças 
da disciplina. Cada trabalho entregue equivale a 1/3 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, 3) uma análise da peça utilizando os conceitos e teorias presentes 
nos textos estudados em sala de aula e 4) um parecer que enfoque a sua relação com o teatro e os 
conceitos estudados até o momento. 
4. Para cada ensaio, deve-se escolher pelo menos uma das peças indicadas, mas, o trabalho não 
precisa se restringir a apenas à peça escolhida: pode-se optar por fazer análise comparativa de 
peças, inclusive com peças indicadas para outros momentos. Em caso de desejar estudar uma 
peça não indicada, entre em contato com o professor nos prazos previstos. 
5. Os trabalhos deverão ser entregues por meio eletrônico, encaminhados sempre para o email: 
allanvalenza@yahoo.com.br. Use como assunto ESCRITURAS 1/2/ou 3 – SEU NOME (ex: 
ESCRITURAS 2 – ALLAN) 
 
 
Docente responsável: Allan Valenza da Silveira 
 


