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EMENTA (Unidade Didática) 
 

Correntes da crítica teatral. O espaço da crítica ao longo da história. Estudo de críticas teatrais escolhidas. 

PROGRAMA 
Introdução ao estudo da Crítica Teatral. Correntes ocidentais da crítica teatral e a recepção delas no Brasil. 
Críticos teatrais brasileiros. O espaço da crítica teatral no ocidente e, em particular, no Brasil. 
 

OBJETIVO GERAL 
Transmitir ao aluno conhecimentos sobre a operacionalização e a dinâmica da crítica teatral.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Discutir a cerca do espaço ocupado pela crítica – local de produção/veiculação, espaço/relevância social. 
2. Definir conceitos específicos para crítica de teatro. 
3. Estudar críticos brasileiros de teatro. 
4. Pesquisar em diversos veículos de comunicação a forma como se dá a crítica teatral no Brasil. 

 
UNIDADES 

Unidade 1 – Conceitos de crítica 
Unidade 2 – Manifestações da crítica  
Unidade 3 – Estudo de caso – Deus lhe pague  
Unidade 4 – Crítica na era digital  
Unidade 5 – Críticas teatrais  
Unidade 6 – Crítica teatral no espaço digital  

 
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 estudos acerca de conceitos e da 
prática da crítica de arte, em particular a voltada para o teatro e do estudo de produções e espaços 
contemporâneos de crítica teatral.  
              Os trabalhos assíncronos serão feito a partir da aplicação dos estudos teóricos e conceituais em peças 
escolhidas resultando em trabalhos críticos escritos a serem encaminhados ao professor. 
              Todos os textos teóricos 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 serão indicadas pelo professor, 
mas caso algum aluno tenha interesse em trabalhar com uma peça diferente, poderá consultar o professor sobre a 
viabilidade.  
              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 dos trabalhos solicitados. Serão requisitados dois trabalhos ao longo da 
disciplina: 1 crítica teatral e 1 reescrita da crítica teatral. Cada um deles (a crítica e a reescrita) computando um 
total de 15 horas de atividades na disciplina.  
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Trabalhos que contenham plágio, ou outras irregularidades legais, serão automaticamente zerados, 

podendo acarretar, inclusive, outras sanções administrativas. 
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Linha [online]. 2019, vol.12, n.26, pp.47-61. ISSN 1983-6821.  http://dx.doi.org/10.1590/1983-6821201912263, 
acessado em 19/04/2021. 
MELLO, Maria Helena. Aspectos da crítica teatral brasileira na era digital. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 
Disponível em http://hdl.handle.net/10183/25224, acessado em 19/04/2021. 
SOUZA, Camila Maria Bueno. Ziembisnski, o encenador dos tempos modernos a construção de uma trajetória 
na crítica de Décio de Almeida Prado (1950-1959). São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2015. Disponível em https://static.scielo.org/scielobooks/cd2sq/pdf/souza-9788579837029.pdf, acessado em 
19/04/2021. 
TORRES NETO, Walter Lima. Breve subsídio para o estudo da crítica teatral:A. A. e o olhar cúmplice de 
Francisque Sarcey. In: Remate de Males – 28(1) – jan./jun. 2008. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8635937/3646, acessado em 19/04/2021. 
VIEIRA, Anco Mácio Tenório. A crítica teatral de Machado de Assis. In: Luso-Brazilian Review. University of 
Wisconsin Press, Vol. 35, No. 2, Teatro Brasileiro Finissecular (Séculos XIX e XX) (Winter, 1998), p. 37-51. 
Disponível em https://www.jstor.org/stable/3514021, acessado em 19/04/2021. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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PEREIRA, Aline Andrade. Sobe o pano: a crítica teatral moderna e sua legitimação através de Vestido de 
Noiva. Niterói; UFF, 2004. Disponível em: 
http://www.aldocalvet.org/aldo_calvet_novidades_links_files/aline%2520pereira-1.pdf, acessado em19/04/2021. 
RODRIGUES, Victor Miranda Macedo. Fernando Peixoto como crítico teatral na imprensa alternativa: jornais 
Opinião (1973-1975) e Movimento (1975-1979). Uberlândia, UFU, 2008. Disponível em: 
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16359/1/Victor.pdf, acessado em 19/04/2021. 
 

 
 
Cronograma da disciplina de Fundamentos de Crítica Teatral 
 
Textos teóricos e críticas a serem usados durante as aulas: 

1. Crítica: um gênero jornalístico (Maria Cecília Garcia) 
2. A crítica militante (Ana Bernstein) 
3. Deus lhe pague (Décio de Almeida Prado) 
4. Crítica Literária na era digital? (João Cezar de Castro Rocha) 

Unidade 1 – Conceitos de crítica 
 

Data do encontro: 03 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 
Texto para a aula: GARCIA, Maria Cecília. Crítica: um gênero jornalístico. In: _______. Reflexões sobre 
a crítica nos jornais. São Paulo: Mackenzie, 2004. 
 
Unidade 2 – Manifestações da crítica 
 

Data do encontro: 10 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
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Texto para a aula: BERNSTEIN, Ana. A crítica militante. In: _______. A crítica cúmplice – Décio de 
Almeida Prado e a Formação do Teatro Moderno Brasileiro. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2005.  
 
Unidade 3 – Estudo de caso – Deus lhe pague 
 

Data do encontro: 17 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 
Texto para a aula: PRADO, Décio de Almeida. Deus lhe pague. In: _______. Apresentação do teatro 
brasileiro moderno – crítica teatral (1947-1955). São Paulo: Martins Editora, 1956. 
 
Unidade 4 – Crítica na era digital 
 

Data do encontro: 24 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 

Texto para a aula: ROCHA, João Cezar de Castro. Crítica Literária na Era Digital? In: _______. Crítica 
Literária – em busca do tempo perdido? Chapecó: Argos, 2011. 
 
Primeiro 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 uma crítica teatral da peça escolhida, na qual se apliquem os pressupostos da crítica teatral 
(ao final deste programa estarão as indicações necessárias para o ensaio). 
 

Data de entrega: até 18 de junho de 2021 
 
 
Peças indicadas para o trabalho: 
GALPÃO – Romeu e Julieta (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=UCoOYEmYUT8, 
acessado em 18 de abril de 2021) 
TEATRO DA VERTIGEM – BR3 (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=05wlHrm0V-0, 
acessado em 18 de abril de 2021) 
COMPANHIA DO LATÃO – Ópera dos vivos (acessar 
https://www.youtube.com/results?search_query=latao+opera+dos+vivos e assistir aos três atos, 
disponibilizados separadamente e divididos em partes) 
TEATRO OFICINA – Vento forte para um papagaio subir (disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=zmx9vigJtAk&list=PLTN97D_XfEQFZzHmaC03ya9qOB0cNSBUu
&index=4, acessado em 18 de abril de 2021)  
COMPANHIA BRASILEIRA DE TEATRO – Krum (disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=yx7KwXYBwBk, acessado em 18 de abril de 2021) 
CIASENHAS – Homem piano (disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=zpZkmO9oDbk, 
acessado em 18 de abril de 2021) 
VILAVOX - Medeia Negra (disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=NO_Pi0dblVQ, acessado 
em 18 de abril de 2021) 
 
 

Ø Caso deseja trabalhar com outra peça, consultar o professor por email até dia 28 de maio já 
indicando a peça e o endereço de acesso a ela. 

 
Unidade 5 – Críticas teatrais  
 

Data do encontro: 21 de junho, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 
Estudo de críticas teatrais escolhidas, presentes no arquivo CRÍTICAS SELECIONADAS. 
Análise de espaços de produção e divulgação de críticas teatrais em ambiente virtual. 
 
Unidade 6 – Crítica teatral no espaço digital 
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Data do encontro: 28 de junho, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 

Análise de espaços de produção e divulgação de críticas teatrais em ambiente virtual. 
 
 
Questão de Crítica (http://www.questaodecritica.com.br/, acessado em 18 de abril de 2021)  
Horizonte da cena (http://www.horizontedacena.com/, acessado em 18 de abril de 2021) 
Satisfeita, Yolanda? (http://www.satisfeitayolanda.com.br/blog/, acessado em 18 de abril de 2021) 
Ágora (http://www.agoracriticateatral.com.br/, acessado em 18 de abril de 2021) 
Teatro Jornal (http://teatrojornal.com.br/tag/critica-teatral-brasileira/, acessado em 18 de abril de 2021) 
Crítica Teatral (http://www.criticateatralbr.com/, acessado em 18 de abril de 2021) 
 
 
Segundo Trabalho Assíncrono: Reescrever a crítica entregue seguindo as observações e as 
apresentações das duas últimas aulas, quando foram estudadas diversas críticas e espaços digitais. Caso 
opte-se por mudar a peça usada como tema da primeira crítica, entre em contato com o professor. 
 

Data de entrega: até 12 de julho de 2021 
 

 
 
Estrutura dos Trabalhos Escritos  

 
1. Os trabalhos são individuais. 
2. No total, serão cobrados 2 críticas teatrais, uma original e uma reescrita, que, em conjunto, 
comporão o total da nota e das presenças da disciplina. Cada trabalho entregue equivale a ½ da 
nota e das presenças da disciplina. 
3. Espera-se que as críticas levem em consideração os estudos da disciplina e que possuam 
minimamente 1) apresentação do espetáculo, 2) breve análise e contexto de produção, 3) 
direcionamento da perspectiva da crítica e 4) avaliação crítica do espetáculo. 
4. O direcionamento da perspectiva da crítica dará o caminho crítico a seguir, enfatizando o olhar 
do crítico sobre o espetáculo, fazendo com que se ressaltem questões de interesse para o crítico 
(luz, som, dramaturgia, cenário, atuação...) 
5. Para a escrita da crítica, deve-se escolher pelo menos dos espetáculos indicados, mas, o 
trabalho não precisa se restringir sua abordagem apenas ao espetáculo escolhido: a liberdade do 
crítico pode levar à busca de outros espetáculos ou outras obras artísticas ou bens culturais. Caso 
desejar estudar um espetáculo não indicada, entrar em contato com o professor nos prazos 
previstos já com a indicação do espetáculo e o endereço de acesso a ela. 
5. Os trabalhos deverão ser entregues por meio eletrônico, encaminhados sempre para o email: 
allanvalenza@yahoo.com.br. Use como assunto “CRÍTICA 1/2 – SEU NOME” (ex: CRÍTICA 2 
– ALLAN) 
 
 
Docente responsável: Allan Valenza da Silveira 
 


