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OBJETIVOS

Dar continuidade aos estudos e problematizações no campo das Pedagogias do Teatro, especialmente no que
concerne ao ensino e à aprendizagem teatrais com diferentes faixas etárias.
Planejar, realizar e avaliar um processo de criação na e/ou com comunidades, em diferentes contextos
(associações, equipamentos culturais públicos, pontos de cultura, igrejas, terreiros, hospitais, presídios),
atendendo diferentes grupos, considerando a diversidade religiosa, as pessoas em cumprimento de medida
socioeducativas e lançando mão de abordagens metodológicas escolhidas, em diálogo e sob orientação do
professor responsável pelo componente.

EMENTA

Planejamento, ação e reflexão sobre o fazer teatral em espaços culturais, comunitários, públicos e
instituições, projetos de ensino, pesquisa e extensão do Curso de Teatro. A prática do artista-docente como
reflexão e reinvenção da própria prática. Práticas artístico-pedagógicas de diferentes naturezas, bem como
diferentes abordagens metodológicas, eixos temáticos e grupos de interesse, considerando a diversidade
religiosa e as pessoas em cumprimento de medidas socioeducativas. Os estágios supervisionados III e IV
pressupõem a coordenação cotidiana de processos criativos pelos licenciandos, com compartilhamentos de
resultantes cênicas em diferentes formas, sob a orientação do professor responsável. Componente curricular
de caráter extensionista, em que se abordam conteúdos da educação para as Relações Étnico-raciais e para os
Direitos Humanos.

PROGRAMA

Teatro com/na comunidade e suas diferentes abordagens no Brasil e na realidade da atuação do estudante em
estágio.



A prática docente como prática investigativa e criativa.
Pedagogias do Teatro e suas abordagens metodológicas, em diálogo com o processo coordenado pelo
estudante.
As Artes e o Teatro como campo privilegiado para abordagem dos conteúdos da educação das Relações
Étnico-raciais e dos Direitos Humanos, incluindo a diversidade religiosa e as pessoas em cumprimento de
medidas socioeducativa, a partir das situações concretas vivenciadas no contexto de estágio.
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