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OBJETIVOS

Abordar metodologias diferenciadas de ensino e aprendizagem em Teatro para utilização em contextos
educacionais — educação básica e contextos comunitários.

EMENTA

Estudos e ampliação do repertório dos estudantes com abordagens metodológicas diversificadas para
aprendizagem em Teatro na educação básica e contextos comunitários, ou tendo esta área de conhecimento
como um dos eixos de um trabalho inter/transdisciplinar. AS teatralidades e perforrnatividades
contemporâneas, a cena contemporânea e sua interface com o meio ambiente (territorialidades urbanas,
rurais, etc.).

PROGRAMA

- Sugere—se que nesse componente seja abordado uma ou duas possibilidades metodológicas para O
ensino dO teatro que dialoguem com os discentes e docente da turma. Algumas sugestões:
Performance e sua relação com o ensino para crianças, adolescentes e/ou adultos; Jogo dramático;
Poéticas do Teatro do Oprimido; Possibilidades do trabalho com máscaras voltadas para contextos
educacionais; e/ou outras abordagens não trabalhadas no componente curricular Pedagogia do Teatro
II;
- O ensino do teatro e sua relação com diferentes faixas etárias (criança, adolescentes, jovens, adultos e
terceira idade);
- Relações entre diversidade cultural e teatro;
- Possibilidades de trabalhos interdisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares na educação
formal e não formal;
— Processos de avaliação: portfólio, protocolos estéticos, diário de campo, registro documental, artigo,
entre outros.
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