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O teatro nos séculos XX e XXI, analisando as diversas práticas artísticas e teórico-críticas que 

problematizaram a noção de teatro e os seus elementos tradicionalmente constitutivos. O 

desenvolvimento de diferentes concepções de escrita cênica, de escrita dramatúrgica e de atuação 

teatral. Noções de representação, teatralidade e performatividade. 

 

 

 

 

O teatro contemporâneo vem aprofundando e ampliando as relações entre seus realizadores, de 

forma a somar e a transversalizar os diversos campos da criação. Isso permite que a composição 

cênica seja polidramatúrgica, pois o distanciamento de uma perspectiva teatral textocentrista 

clássica abre espaço para que a obra apresente os diversos discursos – poéticos, éticos, estéticos, 

políticos – de seus criadores. Assim, o conceito expandido de dramaturgia dá voz não só ao 

dramaturgo e ao encenador, mas também ao ator, cenógrafo, iluminador etc., ou seja, a todos os 

envolvidos no processo criativo. 

Essa perspectiva de trabalho é resultado de um processo que se desenvolveu de forma muito 

intensa ao longo do século XX e que se mantém em desenvolvimento no XXI, fazendo com que a 

cena teatral se mantenha aberta constantemente a experimentações e transformações poéticas, em 

diálogo crítico e ágil com a sociedade. 
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Objetivo Geral: Instrumentalizar os/as estudantes, conceitual e esteticamente, para a análise e a 

reflexão sobre a potência poética e crítica da cena teatral contemporânea, como artistas e/ou 

professores de teatro, conscientes de que a cena atual é fruto e reflexo de um processo iniciado 

anteriormente.  

Objetivos Específicos: Reconhecer e analisar manifestações cênicas (dramáticas, épicas e 

variações) e as formas principais de produção teatral estrangeira do século XX.  

As vanguardas artísticas, a crise do drama, as manifestações populares e interculturais, o pós-

dramático e o advento das performatividades.  

 

 

 

 

Virada de renovações: os movimentos de renovação cênica de fins do século XIX e início do 

século XX;  

Panorama histórico do conceito de encenação; 

O teatro do entre guerras e do pós-guerras: do teatro épico ao absurdo e existencialismo; 

Teatro antropológico; 

Conceitos expandidos de dramaturgia e poética cênica; 

Teatro pós-dramático; 

Performatividades; 

Autores europeus, norte americanos, latino-americanos e africanos. 

 
 

 

 

 Aulas expositivas; 

discussões orientadas; 

seminários; 

apreciação de espetáculo(s); 

leitura e discussão para análise de textos teatrais. 

 

 

 

Presença e contribuição nas discussões dos temas das aulas e das leituras; 

Apresentação de seminário; 

Trabalho escrito (cada aluno escolherá o formato: artigo, ensaio, relato de processo ou produção 

dramatúrgica); 

Compartilhamento do trabalho escrito (exposição teórica ou cênica). 

Cada atividade vale 100 pontos e a nota final será a média das avaliações. 
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PROGRAMA 
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Obs.: Os textos teatrais a serem lidos serão disponibilizados digitalmente para os estudantes. 

Autores pré-selecionados: Brecht, Ionesco, Heiner Müller, Aristides Vargas e Athol Fugard. 

Espetáculos a serem assistidos de acordo com a disponibilidade da programação da cidade 
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