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Modelos paradigmáticos e linhas mestras do teatro ocidental, bem como as transformações e as 

adaptações ocorridas na história da dramaturgia e do espetáculo. 

 

 

 

 

 

A ementa e o conteúdo da disciplina ora proposta apontam para a importância de se conhecer 

minimamente as bases formadoras do teatro ocidental a partir das ideias de narrativa dramática e 

tragicidade. Para tanto há que se retomar o pensamento e a prática textual dos principais 

tragediógrafos, como ainda acompanhar o desenvolvimento no tempo histórico e a respectiva 

atualização no teatro do século XX. Identificar assim as manifestações de texto e tragédia nas 

manifestações teatrais e em diversos contextos históricos. 

 

 

 

 

Objetivos 

Geral: Apresentar ao aluno teorias clássicas sobre a poética teatral nascida da cultura ocidental. 

Objetivos específicos:  

Observar como as ideias de composição dramática à luz da poética aristotélica são relidas e 

adaptadas ao longo da história da dramaturgia e do espetáculo.  

Verificar como alterações são relacionadas com períodos históricos distintos.  

Ler Obras de tempos e espaços distintos que se relacionam com as estéticas estudadas. Observar 

avanços e recuos no tocante à estética estudada. 
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 Notas introdutórias sobre o Trágico: Platão, Aristóteles e Horário. 

 Leitura de Agamenon, de Ésquilo. 

 Leitura e análise do texto: “As mulheres de Ésquilo”. 

 Filme Antígona, de Yorgos Tzabelas. 

 Leitura e Análise do Texto: “Bela, recatada e do lar? Representação de Antígona na tragédia 

grega”. 

 Filme As Troianas, de Michael Cacoyannis.  

 Leitura e análise do texto: “A mulher no teatro grego”. 

 Filme Iphigênia, de Michael Cacoyanis. 

 Leitura e análise do texto: O teatro dos gêneros: o feminino na tragédia clássica grega. 

 Filme Electra Vingadora, Michael Cacoyannis. 

 Leitura, análise e debate do texto “A mulher em cena: o feminino na tragédia grega”. 

 Leituras dramatizadas de trechos trágicos. 

 
 

 

 

 

As aulas serão organizadas de maneira que os alunos tenham acesso a leituras de textos e livros que 

enfoquem as questões sobre o teatro trágico e os desdobramentos da ideia de tragicidade. Para isso, 

serão utilizadas técnicas como aulas expositivo-dialogadas seguidas de debates entre alunos com a 

devida mediação do professor responsável. Além disso, se lançará mão da exibição de filmes 

previamente selecionados, seguido de debate e produção de textos relatórios. No que diz respeito 

aos recursos didáticos, inicialmente, serão usados giz, quadro-negro e projetor. 

 

 

 

 

           Será realizada avaliação visando o acompanhamento e a verificação da aprendizagem do discente. 

Assim, cada estudante realizará e  será pontuado da seguinte forma:  

 

a) Memorial de curso: 40 pontos 

b) Leitura dramatizada de uma cena: 40 pontos 

c) Participação: 20 pontos 

d) Total: 100 pontos 
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