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oBJETIVO: Estud~ em profundidade da tragédia Rei Lear de William

Shakespeare, constderando o contexto sócio-ecônomico e cultural da época.
EMENTA
Estudo em profundidade de um ou mais dramaturgos de língua inglesa, e/ou estudo especializado
de um perfodo ou tema na dramatur ia de lin ua in lesa.
PROGRAMA:

I) a questão das fontes e a "originalidade" de Shakespeare.
2) a loucura de Lear e a "loucura" do bobo: o paradoxo da "a razão na
loucura"
3) a tentativa de suicídio de Gloucester
4) o poder nas relações entre paise filhos e nas relações de Estado
5) a relação de corte e o tema da aparência da realidade.
6) os enredos paralelos.
. .
.
7) a imagística e a linguagem: as imagens de arumats, as magens de roupas e
. .
o leitmotif do "nada".
8) Comparação de alguns aspectos das traduções b~astlerras de. ~ar!ara
Heliodora e Aíla de Oliveira Gomes e comparaçao com 0 ongm ·
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~RO?EDIMENTOS
DIDATICOS:

· lertura do texto em sala de aula
2

3:

~~r e discutir trechos de filmes,
ertura de textos críticos

comparando com

0

texto dramático com os alunos

•

PROCEDIMENTOS DE AVAL!~ÇAO:
1 . seminários sobre textos c~~tcos
2 : prova sobre o texto dramat1co

~

BtBLIOGRAFIA M~IMA:

\
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. .

.

. _

l' Rei Lear. - peae-se a leitura do ongmal, preferenctahnente da edtçao Arden,

t~'ito "conflated'', ou edições Oxford, New Cambridge, Folger e em tradução
' bf.íngue-,da PTof Aíla de Oliveira Gomes (editora UFRJ, 2000) bem como da
~ução de Barbara Heliodora (Lacerda Editores).
·l versões filmicas de Lear de Kosintesev, de Lawrence Olivier, de Ian Holm e
~e Peter Brook.
B~ J!;eliodora, Barbara. Falando de Shakespeare.(Perspectiva, São Paulo,
'. 1998)
4. Frye, Northorp. Sobre Shakespeare. (Edusp, São Paulo, 1992).
·' 5. BROWN, Jobn Russell. Shalrespeare: The Tragedies - King Lear. New Y ork: Palgrave, 2001 . .
( 6.. KIER.~AM, Victor. Eight Tragedies of Shakespeare. L<lndon I New Y ork: Verso, 1999.
7. KERMODE, Frank. Shakespeare 's Language. New York: Farrar, Straus and Glroux, 2000.
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