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ANEXO DA RESOLUÇÃO N
o
 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 

 

INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO 

 

PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado em Interpretação – Atuação em 

Espaços Escolares 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE 

CÓDIGO: GTE103 PERÍODO/SÉRIE: 8º período TURMA: B 

CARGA HORÁRIA   NATUREZA 

TEÓRICA: 

15 

PRÁTICA: 

75 

TOTAL: 

90 
OBRIGATÓRIA: (  x) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): Vilma Campos dos Santos Leite 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

A disciplina contará com a parceria dos professores do Eseba – Daniel Costa e Getúlio Gois, 

professores do ESEBA e preceptores do programa Residência Pedagógica. Assinam a encenação, 

preparação corporal e as visualidades do espetáculo numa modalidade de criação colaborativa. 

 

2. EMENTA 

Participação como ator das diversas etapas de uma montagem teatral, da concepção até a 

apresentação para o público em espaços escolares.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

A disciplina valoriza a criação teatral entre licenciandos de teatro, dentro do contexto da Escola 

Básica, dialogando com a perspectiva do teatro contemporâneo que considera diferentes espaços 

possíveis e plausíveis para o acontecimento teatral. Além disso, está em consonância com o 

conceito de artista-docente, em conformidade com o currículo em questão. Situados numa cidade do 

interior, raramente os egressos do curso exercem uma única função, conciliando na sua prática 

profissional ministrando aulas e oficinas em escolas e outros espaços educacionais e também 

exercitando e exercendo a função de artista (como ator e em outras searas criativas e técnicas do 

fazer teatral).   
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4. OBJETIVO 

Objetivo Geral:  

Participar como ator das diversas etapas de uma montagem teatral. 

 

Objetivos Específicos:  

Encenar o texto “A Lenda do Vale da Lua” de João das Neves, dentro do contexto do programa 

Residência Pedagógica, com temporada nessa unidade escolar.   

Realizar a criação do espetáculo por meio de comissões Produção, Comunicação, Dramaturgia, 

Música, Figurinos e Adereços, Cenográfica e Iluminação. 

 

5. PROGRAMA 

- Estudo do texto teatral “ A lenda do vale da lua” considerando a cultura popular dentro do 

processo de criação cênica , em seus aspectos éticos, considerando as possibilidades de vozes de 

acordo com o lugar de fala de cada participante do processo. 

- Ensaios de voz falada e cantada, corpo, construção de personagens. Inclusão de instrumentos de 

percussão na área cênica. 

- Estudo do espaço cênico para conclusão de qual será o mais viável para as apresentações. 

Verificar as potencialidades do Anfiteatro do Eseba para uma apresentação teatral. 

- Estudo de aspectos ligados à produção, cenografia, iluminação, sonoplastia, entre outros de acordo 

com as comissões de trabalho. 

- Processo de criação e condução com professores do ESEBA e preceptores da Residência 

Pedagógica Daniel Cota e Getúlio Gois 

- Relação com o público da Escola Básica.  

 

 

 

6. METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido dentro do espaço do Eseba, com a colaboração de dois professores 

Daniel Costa e Getúlio Gois que também são preceptores do Programa Residência. Os estudantes 

matriculados, todos residentes do mesmo programa, farão a construção do trabalho de maneira 

colaborativa, de acordo com as comissões criadas.  

Essas comissões terão o seu trabalho realizado nas 3ª s e 4ª s feiras no período da manhã ( vide 

plano de Práticas Teatrais) e os Ensaios e Reuniões serão realizadas na 5ª sfeira pela manhã e 6ª 

s feira à tarde.  

Serão realizadas uma apresentação por dia para estudantes da escola básica nos dias 06, 07, 13, 14, 

27 e 28 de junho, totalizando 6 sessões. 

 

7. AVALIAÇÃO 
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Os estudantes serão avaliados em 40 % de maneira processual pelos critérios da disponibilidade, 

presença dedicação e envolvimento nas comissões. 

Além desse instrumento que percorrerá todo o semestre, serão avaliados também por textos no 

decorrer do semestre e um texto final escrito, contendo imagens e que vai compor o relatório final 

do programa Residência no valor de 60%.  

 

8. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia básica  

ANDRÉ, Carminda Mendes. A necessidade do teatro na escola. In Teatro ensino, teoria e prática 

v.2. Uberlândia: Edufu, p.165  a 175. 

FREIRE, Madalena. Aprendendo a ensinar. In Educador. RJ e SP: Paz e Terra. p. 61 a 66.  

LIGIÉRO, Zeca. Cantar-Dançar-Batucar in O corpo a corpo estudo das performances brasileiras. 

Rio de Janeiro: Gramond, 2011. P. 107 a 171. 

MACHADO, Marina Marcondes. Cap.III- Implicações do pensamento merleau-pontiano no âmbito 

da educação infantil. In Merleau-Ponty & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.  

MERÍSIO, Paulo. Pedagogia do espectador infantil in Teatro ensino teoria e prática v.2. 

Uberlândia: Edufu, 2011. P. 81 a 91. 

NEVES, João das. A lenda do vale da lua. Belo Horizonte, Dimensão, 2004.  

SOARES, Carmela Correa. Pedagogia do Jogo Teatral – uma poética do efêmero. SP: Hucitec, 

2010.  

 

 

Bibliografia complementar  

ALVES, Nilda. O espaço escolar e suas marcas: o espaço como dimensão material do currículo. 

DP&A.R.R., 1998.  

BROOK, Peter. A porta aberta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.  

LEHMAN, Hans-Thies. O teatro pós-dramático. São Paulo : Cosac Naify, 2007.  

KAISERMAN, Nara. O artista-docente. Considerações esparsas. Teatro ensino, teoria e prática v.2. 

Uberlândia: Edufu, 2011. P. 105 a 111. 

MICHALSKI, Yan. O palco Amordaçado. Rio de Janeiro: Avenir, 1979.  

MORAIS, Régis de (org.). Sala de Aula, que Espaço é esse? Campinas: Papirus, 1989.  

PENIN, Sônia. Aula: espaço de conhecimento, lugar de cultura. Campinas: Papirus, 1994.  

RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à análise do teatro. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

9. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______ 

Coordenação do Curso de Graduação em: 

_______________________________________________ 


