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CURSO: TEATRO 

Turno: NOTURNO 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2013 

Unidade curricular 

EST: TEE: Espaços formais de educação: Ensino 
Fundamental. 

Departamento 

DELAC 

Período 

2014/1 

Carga Horária Código 
CONTAC 

TE178 
Teórica 

36h 

Prática 

72h 

Total 

108h 

Natureza 

(Optativa) 

Grau acadêmico/Habilitação 

(Licenciatura) 

Pré-requisito 

Não tem 

Co-requisito 

Não tem 

 

EMENTA 

A prática pedagógica – ação, reflexão e ação da prática educativa – do ensino do 
teatro em espaços formais. Profissionais de Educação e comunidade escolar, 
funções sociais e formas de participação nos processos educacionais no Ensino 
Fundamental. Práticas de caráter investigativo para criação e utilização de novas 
técnicas educacionais e produção de material didático – projeto artístico-pedagógico. 
Elaboração do projeto de pesquisa. 

OBJETIVOS 

 Vivenciar diferentes formas de atuação da prática pedagógica do ensino do 
teatro em espaços formais de educação, visando favorecer o 
desenvolvimento profissional do licenciando. 

 Observar, sistematizar, analisar e elaborar para compartilhamento de 
conhecimento as reflexões sobre as práticas docentes e as estratégias 
educacionais de prática teatral no processo ensino-aprendizagem. 

 Instrumentalizar os discentes para o exercício da docência de teatro tendo por 
base as reflexões sobre o papel da educação teatral e os conhecimentos 
sobre teatro e sobre o processo educativo. 

 Discutir ideias e conceitos fundamentais sobre Infância e Adolescência nas 
suas conexões com a educação teatral. 

 Experimentar atividades teatrais práticas orientadas para a educação formal 
no ensino básico brasileiro.  

 Abordar os conteúdos teatrais e as formas de pensamento que podem ser 
acionadas pela docência de teatro em escolas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O estágio como ambiente de experiência formativa. 

 Problemas encontrados na docência de teatro e no ofício de professor em 
geral na cidade de São João del Rei e região. 

 A pesquisa como atitude epistemológica necessária ao exercício da docência. 
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 Questões da arte-educação e especificidades do ensino de teatro não 
orientado para a atuação em cena.  

 A efetivação de propostas contidas nos parâmetros curriculares para o ensino 
de artes e de teatro.  

  Desafios da docência de teatro em situações adversas.  

  O confronto de paradigmas ideológicos na docência de teatro com as 
diversas realidades sociais brasileiras. 

 Inteligências acionadas na situação de cena. Tipos de percepção ativos em 
cena e que se relacionam com a vida cotidiana dos praticantes de teatro.   
 

METODOLOGIA  

 
Abordagem teórico-prática dos assuntos, direcionada para os conteúdos 
programáticos. 
Análise de textos teóricos em aula. 
Discussões sobre as situações e desafios encontrados nas observações e na 
docência realizada no estágio. 
Desenvolvimento de algumas atividades práticas que complementem e abordem os 
conteúdos enfocados.  
 
Os estudantes realizarão: 

 Apresentação de trabalhos escritos. 

 Participação crítica nas aulas teóricas e práticas. 

 Visitas in loco em escolas e pesquisas de campo ativas sobre a docência de 
teatro e artes em escolas. 

 Experimentação de exercícios teatrais e de condução de sessões de trabalho 
por parte de alunos (miniaulas), enfocando os temas abordados. 

 
A avaliação levará em conta a participação em aula, o cumprimento de tarefas 
solicitadas e a pertinência dos trabalhos apresentados. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DESGRANGES, Flávio. Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo. São Paulo: 
Hucitec, 2006. 
PENIN, Sônia. Cotidiano e escola: a obra em construção. São Paulo: Cortez. 1995. 
SANTANA, Arão Paranaguá. Teatro e formação de professores. São Luís: UDUFMA, 
2000. 
PIMENTA, Selma Garrido & LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São 
Paulo: Cortez Editora, 2011. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANDRÉ, Maria Eliza D. A. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

BOURRIAUD, Nicolas – Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

------- - Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São 
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Paulo: Martins Fontes, 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. (2 Vol.). 
FERREIRA, N.S.C. A gestão da Educação na sociedade mundializada. Por uma 
nova cidadania. Rio de Janeiro. DP&A, 2003. 
PARO, V.H. Por dentro da escola pública. São Paulo: Xamã. 1995. 
SOUZA, Donaldo B. de, FARIA, Lia C.M. de. (orgs.). Desafios da educação municipal. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
Revista SALA PRETA, n. 2. Revista do Departamento de Artes Cênicas ECA/USP, 
2002. 

Revista Urdimento n. 10 – 2008  Especial Teatro na educação. 

Revista Percevejo Online Vol. 1 Nº9 Dossiê Teatro e Pedagogia, disponível em 
http://www.seer.unirio.br/index.php/opercevejoonline/issue/view/43 .  
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