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ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 
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TÍTULO DA ATIVIDADE: Peter Brook, o Vazio e a Representação 

 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Carlos Frederico Bustamante Pontes 

 

PERÍODO 

De  25/01/2021 a  12/04 

de 2021 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

 

72 hora/aula - 66 horas. 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

                 PA; PCC; ECT 

 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
( x ) Sincrônica 

( x ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

(   ) Mista (especificar) __________________________________________ 

( x ) Outra (especificar):): elaboração de vídeos curtos pré-gravados pelos/as 
discentes.  

 
* Estudos e discussões sobre textos, a serem desenvolvidos via, e-mail, whatsapp etc,  
 

Número máximo de estudantes 

15 

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

 
Segundas-feiras, de 19h às 21h.  

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 
eles, Peter Brook. 

 

OBJETIVOS: 

1. Conduzir o/a estudante à ampliação da noção de “representação teatral” a partir do conhecimento 
de pressupostos artístico-conceituais desenvolvidos pelo encenador Peter Brook ao longo de suas 
pesquisas junto ao CIPT (Centro Internacional de Pesquisas Teatrais). 

2. Propor a investigação acerca de processos de criação teatral na perspectiva do encenador Peter 
Brook por meio de um poema de origem oriental adaptado para dramaturgia.  

3. Ampliar o repertório de conhecimentos acerca da encenação e atuação teatrais na perspectiva 
da criação contemporânea. 



                                                
1
   https://ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/comec/Res007Conep2020_Regulamenta_Ensino_Remoto_Emergencial_ER
E.pdf 

CONTEÚDO(s)  

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 teatrais. 
4. Perspectivas de atuação e encenação com base no pensamento de Peter Brook 
5. A relação entre a teoria e a prática a partir da experimentação cênica com base no texto de 

origem persa “A conferência dos pássaros”. 
 

 

METODOLOGIA 
 

1. Exposição teórica e dialogada dos conteúdos da ARE;  
2. Leitura, escrita e discussão sobre os textos teóricos, poéticos e dramatúrgicos oferecidos,  
3. Orientação de processos de criação e atuação teatrais;  
4. Visão/audição de materiais diversos disponíveis na Web como subsídios à temática da 

atividade; 
5. Produção de vídeos curtos pré-gravados pelos/as estudantes;  

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

 Google Meet (para os momentos sincrônicos de exposição, discussão, conversa e 
análise); 

 Google Drive para envio dos vídeos pelos/as estudantes 

 E-mail; 

 Portal Didático para troca de mensagens e envio de texto escrito e projeto de cena 

 
FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

1. Pontualidade na entrega das tarefas solicitadas nas datas informadas no cronograma da 
ARE– até 10 pontos 

2. Entrega de texto escrito sobre o poema dramático a ser encenado – até 15 pontos 
3. Entrega de Projeto de encenação de acordo com os itens nele solicitados – até 15 pontos 
4. Vídeos pré-gravados pelos/as estudantes com o processo de criação dos experimentos 

cênicos solicitados (2 vídeos) – até 25 pontos, cada, total até 50 pontos. 
5. Autoavaliação – 10 pontos (a ser enviado pelo portal didático no último dia da atividade). 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

“O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades 
propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não 
concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência”1 
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