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EMENTA:  

Disciplina na qual, operando-se no território duplo da escrita textual e da escrita cênica, da escritura e da 
pesquisa, da reflexão e do campo pragmático da apresentação, procura-se pensar a dramaturgia como um 
trabalho de análise, pesquisa, conceituação, como escritura semiótica simultaneamente verbal e extra verbal, 
como exercício dialógico entre a pluralidade de discursos, indeterminações, autorreflexões ligada ao 
processo de composição, e as igualmente múltiplas condições de enunciação e exigências da performance e 
da encenação. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

O aluno deverá ser capaz de: 1) compreender a dramaturgia como trabalho analítico, como escrita semiótica, 
diálogo entre campos discursivos diversos; 2) dimensionar como vias de mão dupla escrita textual e cênica, 
escritura e pesquisa, proposição e performance; 3) inserir-se em processos coletivos e participativos, 
estimulando as contribuições diferenciadas e as aproveitando sob a forma de elaboração dramatúrgica.  
 
O aluno deverá será capaz de desenvolver projetos próprios nesses campos. 

METODOLOGIA: 

A disciplina será ministrada a partir de aulas expositivas; de discussões sobre textos teóricos, críticos e/ou 
dramatúrgicos; de depoimentos de criadores e de exercícios de escrita dramatúrgica, podendo esta última 
ser também concebida de uma forma conjugada com a prática de elaboração cênica, ou seja, por meio de 
materiais não puramente textuais. A metodologia poderá incluir igualmente a realização de seminários pelos 
alunos e a apresentação e debate de vídeos e filmes, sempre que necessários e úteis à apreensão de 
conteúdos e ao estímulo à atividade criativa na disciplina, que tem, a nível metodológico, uma dupla 
dimensão, a de prática criadora e a de prática de mediação crítica interna a processos de criação cênica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

O conteúdo programático desta disciplina é variável, variando conforme a escolha temática realizada pelo 
professor que a está ministrando. 
 
AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação dos alunos deverá ser articulado em torno das duas dimensões constitutivas da 
metodologia (a dimensão de prática criadora e a de mediação crítica interna a processos coletivos de 
criação). Como tal, deve-se organizar a partir de uma produção discente que inclua exercícios de elaboração 
de textos dramatúrgicos, bem como exercícios que conjuguem criação dramatúrgica e criação cênica. 
Seminários e apresentações orais poderão também fazer parte do processo avaliativo, que será sempre 
orientado por critérios que valorizem a disponibilidade do estudante para integrar aspectos teóricos e 
conceituais em meio a proposições dramatúrgicas ou cênico-dramatúrgicas individuais, bem como para a 
participação colaborativa em meio a processos criativos de caráter coletivo. 
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