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EMENTA 

Desenvolvimento de projeto de experimento cênico pedagógico em espaços artísticos e 
educacionais para uma prática que problematize o processo de formação do professor de 
teatro, situando-o na intersecção das áreas do teatro e da educação, possibilitando aprofundar 
as discussões específicas da área do teatro nos processos de ensino e aprendizagem. 
Possibilitar o contato direto do aluno na criação e no desenvolvimento de um experimento 
cênico pedagógico nas suas diferentes etapas, em espaços não formais e com caráter 
comunitário. Relações possíveis entre a disciplina e o estágio supervisionado em espaços não 
formais. 

OBJETIVOS 

Desenvolver laboratório prático pedagógico experimental do processo de montagem de um 
experimento cênico; 

Refletir sobre a prática docente a partir da análise de uma prática teatral pedagógica; 

Problematizar as relações entre teoria e prática no campo artístico-educacional; 

Debater o papel do teatro na escola enfatizando a importância do “processo” em relação ao 
“produto”, mas sem menosprezar o “produto final”; 

Compreender as diferentes proposições e/ou procedimentos para a abordagem pedagógica teatral 
na comunidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Os conteúdos visam dar condições aos licenciandos de construir reflexões de maneira investigativa, 

em diálogo com um campo teórico-prático construído durante as aulas, sobre possibilidades de 

construção de cenas a partir de elementos culturais apresentados, oferecidos ou demandados pelos 

grupos atendidos por suas aulas. 

Esta questão será a principal do curso, em confronto e complementação com questões mais gerais 
relativas ao ensino de teatro em ambientes não-profissionalizantes. 
Explorações sobre aspectos observados nas atividades de jogos serão imbricados com questões da 
encenação, sempre tendo como norte os benefícios pedagógicos deste encontro. 
Considerações sobre o momento político atual, principalmente em seus componentes de constituição 
da subjetividade, estarão imbricados aos pressupostos utilizados e às propostas de decisões 
pedagógicas a ser adotadas. 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com participação ativa do aluno; 
Projeto conjunto em grupos 
Aulas ministradas individualmente pelo aluno, com interconexões entre cada atividade; 
Condução conjunta do processo, com decisões e desenvolvimento das atividades orientades pelo 
professor. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Participação em aula; 
Cumprimento das atividades solicitadas; 
Demonstração de apropriação dos conceitos, princípios e elementos envolvidos na disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Dunker, Christian. SUBJETIVIDADE EM TEMPOS DE PÓS-VERDADE. In: Christian Dunker. Ética e 
pós-verdade (Litercultura) . Porto Alegre: Dublinense, 2018. 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

NOGUEIRA, Marcia Pompeo. Buscando uma interação teatral poética e dialógica com comunidades. 
Urdimento, Santa Catarina: s.n, v.5, p. 19-48, 2005. 

SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos: Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo . Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 

SANTANA, Arão Paranaguá de. Experiência e conhecimento em teatro. São Luís: EDUFMA, 2013. 

VIGANÓ, Suzana Schmidt. As regras do jogo: a ação sociocultural em teatro e o ideal democrático. 
São Paulo: Hucitec, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FISCHER, Stela. Processo colaborativo e experiência de companhias teatrais brasileiras. São 
Paulo: Hucitec, 2010. 

LAVAL, Christian. A escola não é uma empresa – o neo-liberalismo em ataque ao ensino público. São 
Paulo: Boitempo, 2019.  

MAGELA, André Luiz Lopes. Abordagem somática na educação teatral. In: Moringa – Artes do 
Espetáculo. v8n1p23-28. 2017a. Disponível em 
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/moringa/article/view/34856 

MAGELA, André L. L.. Cognição teatral e educação. In: Rascunhos – Caminhos da pesquisa em 
artes cênicas. Uberlândia, v.5, n.3. dez. 2018. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/rascunhos/article/view/43132  

MAGELA, André Luiz Lopes. Normatividade da cooperação em aulas de teatro. In : Urdimento – 
Revista de Estudos em Artes Cênicas. V.1, n.34. 2019a. Disponível em: 
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101342019110  

MARTINS, Marcos Bulhões. Encenação em jogo. São Paulo: HUCITEC, 2004. 

REBOUÇAS, Evil. A dramaturgia e a encenação no espaço não convencional. São Paulo: Editora 
UNESP, 2009. 

SOUZA, Jessé. A elite do atraso – da escravidão a Bolsonaro. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2019. 

SAFATLE, Vladimir. Dar corpo ao impossível – o sentido da dialética a partir de Theodor Adorno. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2019 

SANTOS, Vera Bertoni dos. Shakespeare enfarinhado: estudos sobre teatro, jogo e 
aprendizagem. São Paulo: HUCITEC, 2012. 

 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/moringa/article/view/34856
http://www.seer.ufu.br/index.php/rascunhos/article/view/43132
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101342019110


 

 

 

 

  
André Luiz Lopes Magela 

Professor Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em   /     / . 
 

 
  

Claudia Mariza Braga 
Coordenadora do Curso 

 


