
Ceará - Fortaleza
Dramaturgia em Processos Criativos de Teatro - 2020

Professor: Cleise Mendes
Público: Maiores de 16 anos.

Ementa: Análise e interpretação de textos dramáticos e dos procedimentos particulares de sua
elaboração, sob a ótica de sua transposição cênica.

Conteúdo programático: 

Sentidos  do  termo  dramaturgia.  Relações  e  distinções  entre  o  teatral  e  o  dramático.  A
dramaturgia  como  construção  da  ação.  Tipos  de  dramaturgia.  Organização  e  convenções
gráficas  do  texto  dramático.  Elementos  do  texto  dramático:
réplica/personagem/cenário/indicações cênicas.

Elementos da obra dramática: conflito/ intriga/ação. As unidades dramáticas: cenas, quadros,
situações. Plano textual e plano cênico. Microcosmo cênico e macrocosmo da obra.

Intriga lógica;  unidade e totalidade da ação;  causalidade;  verossimilhança interna e externa;
funções  dramáticas.  Intriga,  fábula  e  argumento.  Intriga  e  ação:  cadeia  e  sistema  de
situações/cenas. Tempo e espaço: interno ou representado/ externo ou da representação. Época,
ambiente e espaço simbólico. 

A personagem: caracterização; tipificação e individualização. Motivação e objetivos. Função e
caráter.  Modos  de  apresentação  da  personagem.  Conflito  e  agrupamento  de  personagens.
Conflito aparente e conflito temático. Personagem e actante: o modelo actancial aplicado ao
drama.

Linguagem: o diálogo dramático e a ação da linguagem; atos de fala. Funções da linguagem no
drama.  A dupla  enunciação  no  teatro:  autor/personagens.  O discurso  das  personagens  e  as
condições  de  enunciação.  Variações  da  linguagem (histórica,  etária,  social,  etc.),  níveis  de
formalidade. Diálogo e ritmo: recorrência e reversão. Pausas e pontuação dramática.  O diálogo
dramático e a ação da linguagem; diálogo e argumentação.

Objetivos:  Identificar elementos, funções e relações que constroem a forma dramática, com
ênfase  na  sintaxe  das  ações.  Fornecer  subsídios  técnico-teóricos  à  compreensão  do  texto
dramático como componente da encenação.

Metodologia: Exposições,  debates  e  discussão  de  aspectos  teóricos  a  partir  da  análise  e
interpretação de textos dramatúrgicos. 

A) Textos dramáticos para leitura e análise de cenas:
  

1 Egotrip - João Sanches
2 Guernica - Fernando Arrabal
3 Dorotéia - Nelson Rodrigues
4 Noivas - Cleise Mendes
5 Cordel do Amor Sem Fim - Cláudia Barral
6 Avental Todo Sujo de Ovo - Marcos Barbosa

B) Indicações bibliográficas:



MAINGUENEAU, Dominique.  Pragmática para o discurso literário.  S. P:  Martins Fontes,
1996.
MENDES, Cleise F. As Estratégias do Drama. Salvador: EDUFBA, 1995.
MENDES, Cleise F.  O diálogo no drama e o discurso do outro.  Anais do VII ENECULT -
Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador, 2011. (Meio eletrônico)
MENDES, Cleise F. A gargalhada de Ulisses: a catarse na comédia. S.P. Perspectiva, 2008.
ROUBINE, Jean-Jacques. Introdução ás grandes teorias do teatro. R.J.: Jorge Zahar, 2003.
SARRAZAC, Jean-Pierre (org.) Léxico do drama moderno e contemporâneo. São Paulo: Cosac
Naif, 2012.
SOURIAU, Etienne. As Duzentas Mil Situações Dramáticas. São Paulo: Ática, 1993.
UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2005.

C) Esquemas e resumos:

 “Teoria  da  forma  dramática”;  “A convenção  dramática  aristotélica”;  “O  drama  realista-
naturalista”;  “O drama  de  absurdo”;  “O  drama  expressionista”;  “O  melodrama”;  “Ação  da
linguagem –  os  performativos”;  “A personagem dramática  –  caracterização”;  “Funções  da
linguagem no diálogo cênico”; “Espaço cênico e espaço ficcional”; “O modelo actancial”.

Vídeo:
“Dramaturgia do melodrama”. Palestra proferida para membros dos grupos de pesquisa LAF
(Laboratório de Análise Fílmica) e A-Tevê, sob coordenação de Guilherme Maia, promovida
pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em Comunicação  e  Cultura  Contemporânea  da  FACOM
UFBA,. Salvador, 07 de outubro de 2015.
Link: https://vimeo.com/145681501

 

https://vimeo.com/145681501

