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EMENTA:  

Disciplina de conteúdo programático variável que objetiva desenvolver um estudo aprofundado sobre 
elementos que compõem a estrutura dramatúrgica (personagem, diálogo, monólogo, didascália, ação 
dramática, fábula, tempo, espaço, ponto de vista). A disciplina deverá analisar e comparar diferentes modos 
de conceber e utilizar este elemento ou procedimento na construção de textos diversos, tendo em vista 
diferentes perspectivas artísticas, genéricas e históricas de consideração da escrita teatral. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

O aluno deverá ser capaz de: 
1. aprofundar o estudo sobre um ou alguns dos elementos que compõem a estrutura dramatúrgica do texto 

teatral; 
2. analisar comparativamente diferentes modos como este elemento é tratado ou problematizado no interior 

de textos teatrais distintos; 
3. compreender que a estrutura dramatúrgica dos textos teatrais e seus elementos constituintes variam 

historicamente e que cada um desses componentes estruturais pode ser pensado, elaborado e mesmo 
tensionado de formas distintas em obras e autores diversos. 

METODOLOGIA: 

A disciplina será ministrada a partir de aulas expositivas, do exercício de análise do texto teatral e de 
discussões sobre textos teórico-críticos, podendo também incluir a realização de seminários pelos alunos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Nesta disciplina o conteúdo programático varia conforme a escolha, feita pelo professor, dos elementos  
dramatúrgicos que serão estudados. 

AVALIAÇÃO: 

Os alunos deverão ser avaliados a partir da produção de textos escritos que demonstrem capacidade de 
reflexão teórica e analítica, sejam eles provas e/ou trabalhos individuais ou em grupo. Seminários e 
apresentações orais poderão também fazer parte do processo avaliativo, desde que o desempenho da 
escrita seja também avaliado. 
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