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EMENTA 

Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos estéticos e poéticos 

fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências, dentre elas, Peter Brook. 

OBJETIVOS 

1. Conduzir o/a estudante a uma ampliação da noção de “representação teatral” a partir de pressupostos 

conceituais, artísticos e estéticos desenvolvidos pelo encenador Peter Brook ao longo de suas pesquisas junto ao 

CIPT (Centro Internacional de Pesquisas Teatrais) por quase 50 anos e por atores que trabalharam com ele neste 

Centro. 

2. Propor a investigação (teórico-prática) acerca de processos de criação e representação teatrais por meio de 

aspectos cênicos e conceituais não somente ocidentais, mas também orientais, e que levem o/a estudante a 

desenvolver outras percepções e sentidos estético-criativos para além dos conhecidos em nossa cultura original.  

3. Ampliar o repertório de conhecimentos teórico-práticos acerca da linguagem teatral na contemporaneidade. 

4. Propor novos paradigmas conceituais e filosóficos para se pensar e conceber a cena teatral para além dos 

que foram referenciados e ensinados pela racionalidade ocidental enquanto caminho principal e norteador para a 

compreensão da realidade cotidiana e dos fenômenos perceptíveis e imperceptíveis presentes nela. 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

1. O conceito de vazio e não-ação no pensamento oriental. 

2. O conceito de vazio no trabalho cênico do encenador Peter Brook. 

3. O conceito de vazio no processo de criação e representação teatral. 

4. A relação entre a teoria e a prática a partir da experimentação cênica com o texto teatral “A conferência 

dos pássaros”. 

METODOLOGIA DE 

ENSINO 

Aulas teóricas, leitura e discussão de textos teóricos, exibição e discussão de vídeos e imagens, exercícios 

práticos vinculados à processos representacionais e cênicos, orientação de experimentos práticos de final de 

curso.  

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Frequência e pontualidade (10 pontos); preparação de sínteses teóricas com base na leitura de textos teóricos 

(10 pontos); participação nos exercícios propostos e nos experimentos cênicos de sala de aula (10 pontos). A 

nota final é a soma das três notas e a divisão por três. 
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