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PONTO SORTEADO 

3 - Dramaturgias do corpo da cena contemporânea, perspectivas práticas e pedagógicas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão). 

X candidatx deverá prezar pela objetividade quanto ao que pretende discutir na temática, 
considerando aspextos teóricos, citações e argumentações como signos de extrema 
relevância no embasamento de suas ideias, propondo, em suas conclusões, 
questionamentos sobre o fazer plural da dramaturgias, pois muitos sãos os corpos e 
muitas são as cenas, assim como muitos sãos os “contemporâneos”, no intuito de 
alimentar uma conclusão que não encerre os caminhos possíveis, afinal estamos 
discutindo uma temática que se ampara na multiplicidade para existir. 

2. Conteúdo 
(desenvolvimento do 
tema, organização, 
clareza de ideias, 
correção). 

A clareza de ideias consistirá em: delimitar um parâmetro de discussão dentro do tema e 
fluir nele, apresentando teorias e conceitos que o sedimentem sem sufocá-lo, mas 
abrindo espaço, ao mesmo tempo, para contrapô-los, questioná-los e tensiona-los diante 
do que se pretende chamar de cenas do contemporâneo, sempre considerando que 
muitos são os dramas que constroem um corpo. Analisar a dramaturgia pensando num 
corpomente em constante troca com o ambiente, em atravessamentos de várias ordens 
imagéticas e inconscientes. 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
propriedade, correção, 
clareza). 

É importante que haja uma primazia da língua portuguesa em seus variados aspectos 
como concordância verbal, ortografia, construção/desenvolvimento/finalização de ideias 
em parágrafos, considerando sempre os aportes teóricos trazidos pelxs candidatxs como 
eixo para o estabelecimento de uma compreensão direta sobre o que está sendo 
proposto. 

 

 












