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EMENTA 

 

           Abordagem das técnicas de construção da personagem, da cena e dos processos espetaculares com base 

nas teorias de Bertolt Brecht: técnica interpretativa de distanciamento, gestus social, Teatro Épico, contextos e 

processos.   

 

OBJETIVOS  

 

           Introduzir os conceitos brechtianos de criação, dramaturgia, técnicas de interpretação e suas 

aplicabilidades voltadas para a pedagogia teatral.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Apresentação – breve contexto histórico – quem foi Bertolt Brecht? Qual a sua importância para os 

estudos teatrais e a pedagogia teatral? 

2. Introdução aos procedimentos do “Protocolo” enquanto instrumento didático pedagógico 

3. Teatro Épico – características e formato dramatúrgico 

4. A dramaturgia brechtiana – leitura e análise de peças teatrais, sobretudo as peças didáticas 

5. A técnica “tableaux” na organização narrativa de uma cena épica 

6. Conceitos introduzidos por Brecht na dramaturgia épica: estranhamento, gestus e as músicas 

7. Práticas laboratoriais e leitura de Protocolos 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

a) Método: aulas teórico-expositivas em plataforma Google Meet, leituras e discussões em sala virtual, 

prática de atividades laboratoriais, análise de vídeos, documentários e imagens iconográficas.  

b) Recursos: sala de aula invertida, na plataforma Google Meet; acesso à internet. 



 

 

 
AVALIAÇÃO 

O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Não se concentrando somente na etapa final, mas também durante 

os encontros. No processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) participação em projetos; b) motivação e 

interesse; c) leitura de textos dramatúrgicos e bibliografia básica. Organização/Apresentação de uma breve 

cena, servindo-se dos elementos estruturantes do Teatro Épico ou Organização/Execução de uma aula voltada 

para o Ensino Médio = 60 pontos; Elaboração de Protocolos = 20 pontos; Leitura de bibliografia básica = 20 

pontos.  
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