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PLANO DE ENSINO  
Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR: 8393 - Movimentos do Teatro e da Performance de Língua Inglesa (UCLE) 

Carga Horária Total da UC: 60h 

Professora Responsável: Maria Eulália Ramicelli Contato: meramicelli@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 
A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-se 
apresentar nesta unidade curricular as obras compostas para o teatro por alguns dos mais importantes 
dramaturgos em língua inglesa, tendo em vista o panorama histórico, político e social no qual as peças se 
inserem. Assim, pretende-se chamar a atenção dos alunos para as condições de produção e recepção da obra 
de teatro em língua inglesa compostas em diferentes momentos históricos. 

ESPECÍFICOS: 
Nesta unidade curricular, o gênero dramático em língua inglesa será discutido dentro de uma perspectiva 
histórico-político-social de cunho interdisciplinar. Ênfase será dada às obras de William Shakespeare, dada a 
centralidade da obra do autor para a formação da literatura de língua inglesa. Questões teóricas e críticas 
serão colocadas para que se discuta a formação canônica da obra shakespeariana e as diferentes leituras não-
canônicas que a problematizam e complementam. Além do estudo da obra shakesperiana, esta unidade 
curricular também incluirá a análise das obras de dramaturgos contemporâneos e posteriores a Shakespeare, 
tais como Oscar Wilde, Arthur Miller, Tennessee Williams, Samuel Beckett, Harold Pinter, W.B. Yeats, entre 
outros. 

EMENTA 
A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-se 
apresentar nesta unidade curricular as obras compostas para o teatro por alguns dos mais importantes 
dramaturgos de língua inglesa, de tempos históricos e pontos geográficos diversos. Além da abordagem da 
peça como texto literário, serão também examinados os elementos performáticos presentes na encenação 
das peças e suas funções para a construção dos sentidos e das formas dramáticas. Assim, pretende-se avaliar 
e discutir as condições de produção e recepção da obra de teatro em língua inglesa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

APRESENTAÇÃO DO CURSO E DISCUSSÃO INICIAL SOBRE DRAMA E PERFORMANCE 
Texto-base: “Text and performance” de Christopher B. Balme  

TÓPICO 1 – PEÇAS TEATRAIS E PERFORMANCES (encenações filmadas e adaptações para o cinema)  
- The Importance of Being Earnest (1895) de Oscar Wilde 
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- A Streetcar Named Desire (1947) de Tennessee Williams  
- Happy Days (1961) de Samuel Beckett 
- As You Like It (1599-1600; first Folio: 1623) de William Shakespeare 

TÓPICO 2 –  DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE DRAMA E PERFORMANCE 

TÓPICO 3 – ESTUDO CRÍTICO E ELABORAÇÃO DE RESENHA SOBRE UMA DAS PEÇAS TEATRAIS E UMA PERFORMANCE/ADAPTAÇÃO 

CORRESPONDENTE 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 

DATAS E HORÁRIOS: 
- encontro síncrono com duração de 1h a 1h30min, às 3asfs, nas datas: 24/11/20, 01/12/20, 08/12/20, 
15/12/20, 22/12/20, 12/01/21, 19/01/21, 26/01/21, 02/02/21, 09/02/21, 16/02/21, 23/02/21. O horário será 
combinado com os alunos, com previsão de haver encontro no vespertino e no noturno.  

ATIVIDADES: 
- discussão conjunta com os alunos das peças teatrais e de textos teóricos e críticos (quando for o caso, as 
postagens prévias no fórum de discussão fundamentarão a discussão nos encontros síncronos) 
- discussão conjunta com os alunos durante a realização da atividade avaliativa final 
 

 Atividades Assíncronas: 
- postagens individuais no fórum de discussão 
- elaboração em grupo (dupla ou trio) de resenha de uma performance/adaptação fílmica de uma das peças 
teatrais selecionadas para esta UC [ver informação em “Atividades avaliativas”] 
 

 Disponibilização de Material: 
Moodle e Google Drive: repositórios de textos e vídeos 
Google Classroom: fórum de discussão (atividade assíncrona) 
Google Meet (ou plataforma equivalente): aulas síncronas 
Jamboard: uso eventual durante o curso (atividades síncronas e assíncronas) 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
ATIVIDADES AVALIATIVAS:  
A) participação individual nos fóruns de discussão sobre as peças teatrais e textos críticos, e também sobre a 
elaboração da resenha 
Obs.: ao longo do processo, os alunos deverão fazer pelo menos uma entrada semanal no fórum de discussão 
para participar da atividade desenvolvida naquele momento, i.e.: apresentação de comentários e dúvidas 
sobre a peça teatral, o texto crítico e o conteúdo da resenha durante sua elaboração. 

B) atividade final (trabalho em grupo – dupla ou trio): escolher uma das peças teatrais selecionadas para esta 
UC e elaborar uma resenha (em inglês ou em português) de uma performance teatral ou adaptação da peça 
para o cinema.  
Obs.: 1) a resenha será de teor comparativo entre o texto da peça e a performance/adaptação fílmica em 
questão; 2) a docente acompanhará o processo de planejamento e escrita da resenha. Não é permitido 
apresentar a resenha já pronta. 
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CUMPRIDO 

ÓTIMO - *fóruns de discussão: demonstrou leitura atenta e reflexão aprofundada sobre 
o texto, apresentou questões altamente produtivas para discussão no grupo (sobre os 
textos e a resenha); *atividade final: fez contribuições que excederam as expectativas 
no processo de elaboração da resenha, evidenciando alto nível de reflexão e elaboração 
textual 

MUITO BOM - *fóruns de discussão: demonstrou leitura atenta e reflexão aprofundada 
sobre o texto, apresentou questões produtivas para discussão no grupo (sobre os 
textos e a resenha); *atividade final: fez contribuições significativas no processo de 
elaboração da resenha, evidenciando bom nível de reflexão e elaboração textual 

BOM: *fóruns de discussão: demonstrou leitura atenta e reflexão sobre o texto, 
apresentou questões para discussão no grupo (sobre os textos e a resenha); *atividade 
final: fez contribuições adequadas no processo de elaboração da resenha, evidenciando 
nível adequado de reflexão e elaboração textual 
 

 
 

NÃO 
CUMPRIDO 

INSATISFATÓRIO: *fóruns de discussão: demonstrou ter lido o texto, contribuiu 
superficialmente para a discussão no grupo (sobre os textos e a resenha); *atividade 
final: fez poucas contribuições no processo de elaboração da resenha e demonstrou 
muita dificuldade na elaboração textual 

NÃO PARTICIPOU OU NÃO CONTRIBUIU 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
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COMPLEMENTAR: 
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Available at: https://www.bl.uk/works/happy-days Accessed on: 14 Sept. 2020. 

DICKSON, Andrew. “Nonsense talk: Theatre of the Absurd”. Available at: https://www.bl.uk/20th-century-
literature/articles/nonsense-talk-theatre-of-the-absurd Accessed on: 14 Sept. 2020. 

PRADO, Decio de Almeida. A personagem no teatro. In: CANDIDO, Antonio et al. A personagem de ficção. 
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OUTROS MATERIAIS: 

A EVOLUÇÃO DE SHAKESPEARE. Apresentação de Bárbara Heliodora. [S.l.: s.n.], 2014. 1 vídeo (47min 23seg). 
Publicado por Shakespeare Brasil – UFPR. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e9rs2DgpI98. 
Acesso em: 14 setembro 2021. 

*A  STREETCAR  NAMED  DESIRE.   [Los  Angeles:  Warner Bros.],   2016.  Fragmentos  do   filme   de   1951 
(duração variada). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=V6TrgQxf3lk&list=PLBVPOnVoTiaxWN5Kw6ZxtyZd7ys-91tI5. Acesso 
em: 14 setembro 2021. 

*A STREETCAR NAMED DESIRE. [New York: CBS], 2017. Filme de 1995. 1 vídeo (2h 36min 30seg). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=45hkN6H4osQ&list=PLHdxIEVVDi5lWnSeCT7ZJ_v_8wTersG9t. 
Acesso em: 14 setembro 2021. 

AS YOU LIKE IT. [S.l.: s.n.], 2011. Filme de 1936. 1 vídeo (1h 37min 21seg). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=wFChichBoPI. Acesso em: 14 setembro 2021. 

AS YOU LIKE IT - DOCUMENTARY BY FIONA SHAW. [S.l.: s.n.], 2016. 1 vídeo (1h 35min 30seg). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=1bTlH-EQSJE. Acesso em: 14 setembro 2021. 

*AS YOU LIKE IT - Festival “Shakespeare by the Sea”. California: LOSALTVSTUDIO1, 2015. 1 vídeo (1h 56min 
48seg). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZTSaCh02s8U. Acesso em: 14 setembro 2021. 

https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-importance-of-being-earnest
https://internetshakespeare.uvic.ca/doc/AYL_StageHistory/index.html
https://www.bl.uk/works/happy-days
https://www.bl.uk/20th-century-literature/articles/nonsense-talk-theatre-of-the-absurd
https://www.bl.uk/20th-century-literature/articles/nonsense-talk-theatre-of-the-absurd
https://www.youtube.com/watch?v=e9rs2DgpI98
https://www.youtube.com/watch?v=V6TrgQxf3lk&list=PLBVPOnVoTiaxWN5Kw6ZxtyZd7ys-91tI5
https://www.youtube.com/watch?v=45hkN6H4osQ&list=PLHdxIEVVDi5lWnSeCT7ZJ_v_8wTersG9t
https://www.youtube.com/watch?v=wFChichBoPI
https://www.youtube.com/watch?v=1bTlH-EQSJE
https://www.youtube.com/watch?v=ZTSaCh02s8U
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*AS YOU LIKE IT - Shakespeare's Globe. [S.l]: Opus Arte, 2010. Fragmentos da performance gravada no Globe 
Theatre de Londres (duração variada). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=O0qzMQgCyjU&list=PLeRZmzNOZ6jlLsp0DC8awo54Iq0iRcJpm. Acesso 
em: 14 setembro 2021.  

FIONA SHAW: SAMUEL BECKETT'S HAPPY DAYS. New York: WNYC, 2008. 1 vídeo (2min 13seg). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Px0QLQwL8Oc. Acesso em: 14 setembro 2021. 

*HAPPY DAYS. [S.l.: s.n.], 2014. 1 vídeo (1h 17min 27seg). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=I3y_5WfHkCY. Acesso em: 14 setembro 2021. 

LITERATURA FUNDAMENTAL 56 - UM BONDE CHAMADO DESEJO – MARIA SILVIA BETTI. São Paulo: Univesp, 
2014. 1 vídeo (29min 09seg). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X8lWpluLR-4. Acesso em: 
14 setembro 2021. 

SHAKESPEARE E O TEATRO ELIZABETANO. Apresentação de Bárbara Heliodora. [S.l.: s.n.], 2014. 1 vídeo (30min 
25seg). Publicado por Shakespeare Brasil – UFPR. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=F02hDI0i83Q. Acesso em: 14 setembro 2021. 

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST. London/Los Angeles: Ealing Studios, Film Council/ New Market Capital 
Group, 2002. 1 vídeo (1h 39min 22seg). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KbRErFFmmUk&t=1118s. Acesso em: 14 setembro 2021. 

*THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST. [S.l.: Javelin Films], 1952. 1 vídeo (1h 35 min 30seg). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7r6Vw4da6J8. Acesso em: 14 setembro 2021. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Maria Eulália 
Ramicelli 

Letras - Inglês Dra DE 40 
horas/semana 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

23 a 28/11/20 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 24/11/20) – apresentação do 
curso e discussão inicial sobre drama e performance (texto-base “Text and 
performance” de Christopher B. Balme): 1h30 

- tempo destinado para assistir adaptação fílmica de The Importance of 
Being Earnest e ler a peça de Oscar Wilde: 5h 

 
 
 

7h 

https://www.youtube.com/watch?v=O0qzMQgCyjU&list=PLeRZmzNOZ6jlLsp0DC8awo54Iq0iRcJpm
https://www.youtube.com/watch?v=Px0QLQwL8Oc
https://www.youtube.com/watch?v=I3y_5WfHkCY
https://www.youtube.com/watch?v=X8lWpluLR-4
https://www.youtube.com/watch?v=F02hDI0i83Q
https://www.youtube.com/watch?v=KbRErFFmmUk&t=1118s
https://www.youtube.com/watch?v=7r6Vw4da6J8
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- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre a peça de 
Wilde e o filme: 30min  

30/11 a 05/12/20 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 01/12/20) – discussão conjunta 
sobre a peça The Importance of Being Earnest e sua adaptação 
cinematográfica: 1h30 

- tempo destinado para assistir adaptação fílmica de A Streetcar Named 
Desire e ler a peça de Tennessee Williams: 5h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre a peça de 
Williams e o filme: 30min 

 
 
 
 

7h 

07 a 12/12/20 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 08/12/20) – discussão conjunta 
sobre a peça A Streetcar Named Desire e sua adaptação cinematográfica: 
1h30 

- tempo destinado para assistir performance gravada de Happy Days e ler a 
peça de Samuel Beckett: 5h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre a peça de 
Beckett e a performance gravada: 30min 

 
 
 

7h 

14 a 19/12/20 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 15/12/20) – discussão conjunta 
sobre a peça Happy Days e a performance gravada: 1h30 

- tempo destinado para assistir performance gravada de As You Like It e ler 
a peça de William Shakespeare: 5h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre a peça de 
Beckett e a performance gravada: 30min 

 
 
 

7h 

21 a 22/12/20 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 22/12/20) – discussão conjunta 
sobre a peça As You Like It e a performance gravada: 1h30 

 
1h30 

 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

11/01 a 16/01/21 
- tempo destinado à leitura anotada de “Parte I - A teoria dos gêneros” de 
Anatol Rosenfeld: 2h 

- encontro síncrono pelo Google Meet (em 12/01/21) – discussão conjunta 
sobre “Parte I - A teoria dos gêneros”: 1h30 

-&-&-&- 

- tempo destinado à leitura anotada de “Introdução: Estética histórica e 
poética dos gêneros; O Drama” de Peter Szondi: 2h 

 
 
 
 

5h30 

18/01 a 23/01/21 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 19/01/21) – discussão conjunta 
sobre “Introdução: Estética histórica e poética dos gêneros; O Drama”: 1h30 

- tempo destinado à leitura anotada de “Performance Analysis” de 
Christopher B. Balme: 2h 

 
 

3h30 

25/01 a 30/01/21 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 26/01/21) – discussão conjunta 
sobre “Performance Analysis”: 1h30 

- tempo destinado à leitura anotada de texto crítico sobre a peça teatral 
selecionada para a resenha: 3h 

 
 
 

5h 
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- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre o texto crítico 
lido: 30min 

01/02 a 06/02/21 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 02/02/21) – discussão conjunta 
para a resenha de questões sugeridas pelo texto crítico relacionadas a 
questões teóricas sobre drama/teatro: 1h30 

- tempo destinado para as atividades: 1)retomada do texto da peça teatral 
selecionada e da performance gravada/adaptação fílmica; 2)elaboração de 
notas iniciais para a resenha: 2h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão das notas iniciais 
para a resenha: 30min 

 
 
 
 

4h 

08/02 a 13/02/21 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 09/02/21) – discussão conjunta 
para organização dos argumentos relevantes para a resenha; modelo de 
outline para a resenha: 1h30 

- tempo destinado para a)leitura de texto crítico e/ou visualização de 
documentário ou palestra sobre a peça selecionada e b)elaboração do 
outline: 3h 

- atividade avaliativa: envio do outline por email 

 

 

4h30 

15/02 a 20/02/21 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 16/02/21) – discussão conjunta 
da elaboração da resenha: 1h 

- tempo destinado para a elaboração da resenha: 3h 

- atividade avaliativa: envio do primeiro rascunho da resenha por email 

 

4h 

22/02 a 27/02/21 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 23/02/21) – discussão conjunta 
da elaboração da resenha: 1h 

- tempo destinado para a elaboração da resenha: 3h 

- atividade avaliativa: envio do segundo rascunho da resenha por email 

 

4h 

01/03 a 02/03/21 
02/03/21 – data-limite para os alunos enviarem por email a redação final da 
resenha (atividade avaliativa) 

-- 

Total de horas em ADE 60h 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 


