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SUMÁRIO

Organizada em formato concentrado, esta 
oficina tem como objetivo:
 
(1)  Analisar o processo de encenação teatral 

para a sua compreensão como arte, técnica 
e linguagem, bem como a sua relação com 
a interpretação e a escrita cénica;

(2)   Compreender a sintaxe de Constantin 
Stanislavski e Maria Knebel na definição 
de uma gramática para a cena.

(3)   Enquadrar as circunstâncias de 
aproximação e complementaridade 
entre Stanislavski e Brecht nos processos 
contemporâneos de encenação, para 
que os alunos possam exercitar-se nas 
técnicas e métodos de análise ativa. 
Partindo de dois fragmentos de Terror 
e Miséria do III Reich, de Bertolt 
Brecht - “A Comunidade Nacional” e 
“O agente” - os alunos porão em prática 
os conhecimentos trabalhados, visando 
a criação de uma cena original.

FORMADOR

Marco Antonio Rodrigues (Santos, 1955)
Encenador e diretor de atores.  Foi fundador 
e diretor artístico  do Folias d’Arte, coletivo 
teatral paulistano e editor do “Caderno do 
Folias”. Especialista no Sistema de Stanilavski 
pela Academia Russa de Arte Teatral de 
Moscovo. Professor coordenador da Pós-
Graduação em Encenação na Escola Superior 
de Artes Célia Helena (SP). Realizou mais de 
cinquenta encenações ao longo da sua carreira, 
sendo os seus trabalhos mais recentes no 
Brasil: “Erêndira – A incrível e triste história 
de Cândida Erêndira e sua avó desalmada”, 
baseada num homónimo de Gabriel Garcia 
Márquez e música original de Chico César 
para SESI São Paulo; “Solidão” de Sergio 
Roveri, a partir de “Cem Anos de Solidão” 
de Gabriel Garcia Márquez para SESC São 
Paulo e “Terrenal”,  de Maurício Kartum para 
SESC São Paulo. Em Portugal tem trabalhado 
regularmente com o Teatrão, destacando-se 
nesta colaboração os recentes “Richard’s”, a 
partir de Ricardo III de William Shakespeare e 
“Ala de Criados”, de Maurício Kartun ou ainda 
“O Círculo de Giz Caucasiano“, de Bertolt 
Brecht, “Noite de Reis”, de William Shakespeare 
ou Três Irmãs (Making Of)”, a partir de 
Tchekhov. Tem colaborado regularmente 
com a ESEC e com a ESMAE. Alguns dos seus 
espetáculos foram apresentados no FITEI e 
Festival de Almada/Teatro Nacional D. Maria 
II. Como encenador é detentor, entre outros, 
dos Prémios Shell, Mambembe e APCA. Alguns 
de seus espetáculos foram distinguidos com os 
prémios APCA, Qualidade Brasil, Mambembe e 
Prémio Villanueva de Cuba, como melhores dos 
respetivos anos.
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PROGRAMA

DIA 1  Encenação: história.  
Interpretação versus encenação.

DIA 2  Análise ativa dos fragmentos. 
Circunstâncias, hoje.

DIA 3 Criação de uma cena original.

DIA 4 Versão final da cena original.

OBJETIVOS

Criar uma cena original a partir dos materiais 
referidos, dialogando fundamentalmente com 
circunstâncias contemporâneas, pessoais e 
estéticas correlacionadas, tendo à disposição, 
para tal, a equipa de atores profissionais do 
Teatrão.

COMPETÊNCIAS
Análise de processos e circunstâncias do 
texto; análise de circunstâncias históricas e 
contemporâneas; análise ativa através de ações 
físicas; reinvenção do texto na forma de cena, 
performance e intervenção.

METODOLOGIA
Exposição teórica; análise ativa; trabalho 
com atores.

PERÍODO
Quatro sessões de três horas cada, das 18 às 21. 
Dias 30 e 31 de março. 01 e 02 de abril.

PÚBLICO ALVO
Encenadores, estudantes de encenação e de artes.

INSCRIÇÃO
Os candidatos serão seleccionados 
considerando:
– Formação teatral anterior; 
–  Experiência e participações em 

projetos teatrais;

SUBMISSÃO:
Ficha de inscrição (disponível através do 
link http://oteatrao.com/evento/oficina-de-
encenacao-com-marco-antonio-rodrigues/) 
e remetida para info@oteatrao.com até 
23 de março. 

PAGAMENTO
100 euros (geral) / 75 (estudante)

O pagamento poderá ser feito através de 
transferência bancária ou nos serviços 
administrativos do Teatrão (09h30-13h e  
14h30-19h, dias úteis), até ao dia anterior 
ao início da formação. No caso de desistência, 
o valor da inscrição não é reembolsável.

Dados para transferência: 
O Teatrão 
PT50 0035 0671 0001 0998 1301 8  



Oficina Municipal do Teatro 
Rua Pedro Nunes, Qta da Nora, 
Coimbra, Portugal 
T: +351 239 714 013 | 912 511 302 
info@oteatrao.com 
www.oteatrao.com

O Teatrão é uma estrutura financiada por: Apoio à Divulgação:

Media-partners:Apoio à Programação: Parceiros científicos e pedagógicos:


