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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO DE TEATRO 

Turno: Noite    Currículo: 2013 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

PA/PCC – Práticas de Atuação: Teorias e Métodos de Atuação 
Cênica: 

Peter Brook, o Vazio e a Representação 

 

Departamento 

DELAC 

Período 

 

2014/2º 

 

Carga Horária 
Código CONTAC 

PA TE041 

PCC TE190 

Teórica 

36 

Prática 

36 

          Total 

72 

Natureza 

(Optativa) 

Grau acadêmico / Habilitação 

(Bacharelado/Licenciatura) 

Pré-requisito 

Não tem 

Co-requisito 

Não tem 

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 
O curso pretende: Conduzir o aluno a uma ampliação da noção de ‘representação teatral’ a partir de 
pressupostos conceituais e estéticos desenvolvidos pelo encenador Peter Brook ao longo de suas 
pesquisas junto ao CIPT (Centro Internacional de Pesquisas Teatrais) por mais de quarenta anos. 
Pretende ainda: propor uma investigação teórico-prática acerca dos processos de criação teatral 
baseados em referências não somente ocidentais, que levem o aluno a desenvolver sentidos estéticos 
e criativos para além dos conhecidos em nossa cultura original, referenciada pela racionalidade 
enquanto caminho principal de compreensão da realidade e dos fenômenos presentes nela. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
As noções de ‘transculturalidade’ e ‘transdisciplinaridade’ serão conceitos importantes desenvolvidos 
ao longo do curso, bem como a compreensão da proposta estética de Peter Brook relacionada ao 
conceito de ‘vazio’ desenvolvido pelo encenador e seu grupo ao longo da trajetória artística dos 
mesmos. O pensamento oriental (particularmente o Taoísmo Chinês e o Sufismo) será um dos 
pressupostos filosóficos estudados a fim de darmos conta das noções desenvolvidas pelo encenador 
inglês e seu grupo. O curso aponta para uma abordagem teórico/prática a partir da qual 
vivenciaremos criativamente as noções apreendidas de forma conceitual  e prática ao longo do curso. 
Outra noção importante estudada será a de ‘ator narrador’ (contador de histórias) através da qual 
compreenderemos o lugar deste conceito de representação teatral segundo a perspectiva épica 
presente no teatro de Peter Brook.       

METODOLOGIA  
O curso pretende abordar os conteúdos oferecidos ao longo do mesmo a partir de aulas expositivas e 
discussão em sala dos textos teóricos lidos pelos alunos. Aulas práticas, a partir de experimentos 
improvisacionais, também farão parte da metodologia aplicada. Orientação para a preparação de 
cena final será um elemento metodológico também oferecido. Estudo e análise de texto cênico 
também farão parte do processo de trabalho do curso. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados a partir dos seguintes critérios: 

1. Apreensão e reelaboração dos conteúdos estudados identificados através da criação 
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consciente de um experimento prático concebido através de um roteiro de cena previamente 
elaborado e da consequente e posterior avaliação do mesmo a partir da realização e 
apresentação de cena final. 10 pontos  

2. Senso estético, imaginação, criatividade e expressividade. 10 pontos 
3. Participação nos experimentos práticos desenvolvidos em sala de aula a partir da 

assiduidade e pontualidade. 10 pontos.   
4. Bom relacionamento interpessoal, sentido ético e facilidade nas interações com o coletivo. 10 

pontos. 
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