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Resumo

Este trabalho de conclusão do curso traz reflexões sobre o processo de
formação acadêmica desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) do curso de licenciatura em teatro do Programa Pró-licenciatura da
Universidade de Brasília.

A partir da possibilidade de criação dos novos

significados para o ensino do teatro e utilização de uma aprendizagem
colaborativa sob o olhar da dialogicidade, coletividade, co-participação dos
professores-estudantes no processo de aprendizagem na prática teatral. Para
auxiliar na argumentação teórica, conto com os autores Bertold Brecht, Paulo
Freire, Augusto Boal entre outros.
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ERRATA
Introdu€•o
O foco desta pesquisa concentra-se em apontar o processo de
forma€•o professor/estudante do curso de Teatro ‚ distƒncia ofertado pelo
Programa Pr„-licenciatura da Universidade de Bras…lia em parceria com a
Universidade Federal de Rond†nia - UNIR e Universidade Federal do
Maranh•o - UFMA. As reflex‡es partem das experiˆncias vivenciadas durante
o

processo

de

forma€•o acadˆmica

a partir

dos

fundamentos

da

aprendizagem ‚ distƒncia.
Os momentos vivenciados durante minha forma€•o envolvem-se a uma
proposta de ensino embasada a ideias educacionais de dialogicidade,
intera€•o, constru€•o coletiva, coletividade e parcerias. A minha experiˆncia
como professora de Arte iniciou-se em 1999 na Secretaria de Educa€•o do
Estado de Goi‰s, eu n•o tinha forma€•o acadˆmica para atuar como
professora de Arte. Ao longo dos anos que trabalhei como professora de Arte
eu segui a cartilha do ensino tradicional de Arte; a encena€•o de pe€as
teatrais de autores cl‰ssicos.
Durante as aulas eu buscava fazer leituras de pe€as e textos para as
aulas de teatro, a partir da… eu sugeria para os alunos uma montagem de
pe€as teatrais. Mesmo com a cartilha do ensino tradicional de Arte eu
percebia o envolvimento dos alunos nas encena€‡es das pe€as teatrais,
apesar de n•o ter forma€•o acadˆmica, eu carregava a minha experiˆncia
amadora que ganhara no curso de teatro Torre de Babel quando era
adolescente. Tinha no€•o do que era figurino, cen‰rio, sonoplastia e
encena€•o.
Ao longo da carreira eu buscava novas metodologias para ensinar Teatro
atravŠs de leituras e pesquisas na internet, mas ainda sentia que faltava algo
foi quando surgiu a oportunidade de realizar o curso de Licenciatura em
Teatro. Ent•o, eu recebi informa€‡es da escola que havia um programa do
MinistŠrio da Educa€•o – MEC para a forma€•o de docentes que atuavam na
disciplina e n•o tinha forma€•o acadˆmica. Prestei o vestibular e fui
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aprovada, finalmente poderia de fato me posicionar como professora de
Teatro. A partir da… tra€aria novos caminhos para a minha atua€•o como
docente, e foi poss…vel rever a organiza€•o pedag„gica e praticar a
experimenta€•o teatral como professora/estudante do curso de Teatro.
O percurso que realizei durante o Pr„-Licenciatura em Teatro foi refletido
nesta pesquisa a partir da releitura que desenvolvi das disciplinas cursadas
durante o processo. Eu criei um di‰logo entre o percurso de cada disciplina
cursada e a constitui€•o da professora de Teatro formada pela UnB por meio
do Pr„-Licenciatura. O debate se faz entre a minha fala, as abordagens
te„ricas e pr‰ticas do curso, a convivˆncia entre os sujeitos envolvidos
durante o processo e as (TCIs). 1
A reflex•o que fiz durante a pesquisa possibilitou repensar a pr‰tica
teatral

educativa

problematizadora,

a

partir

de

rela€‡es

com

os

conhecimentos sistematizados e a a€•o pedag„gica. Atuar em sala de aula se
tornou algo dinƒmico e transformador. As experiˆncias compartilhadas entre
os professores/estudantes e os conteŒdos te„ricos e pr‰ticos serviram de
base para mudan€a de postura do professor em sala de aula – eu entendo
que a constru€•o coletiva pode fazer parte da proposta de trabalho em sala
de aula e que o Teatro surge como possibilidade para este trabalho.
Neste sentido, o trabalho se divide em 5 cap…tulos: o Cap…tulo I descreve
o Programa Pr„-Licenciatura em Teatro da Universidade de Bras…lia sobre o a
Licenciatura em Teatro a distƒncia apontando os objetivos, metas e as
diretrizes do curso, ainda descreve o Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) os caminhos percorridos durante o processo de forma€•o do professor
de Teatro.
No Cap…tulo II - O ensino de teatro a distƒncia e a forma€•o docente
evidencia as Tecnologias da Informa€•o e da Comunica€•o (TICs) como
possibilidade de cria€•o dos novos significados para o fazer teatral e a
forma€•o por meio aprendizagem colaborativa. O cap…tulo descreve a
importƒncia
1

do curso de

teatro

‚ distƒncia

para

a

forma€•o

do

TICs – As Tecnologias da Informa€•o e Comunica€•o.
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professor/estudante; uso das (TICs) como possibilidade de diálogo e
comunicação entre os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem
e formação em Teatro.
O Capítulo III - Minha trajetória como professora da rede pública da
Secretaria de Educação do Estado de Goiás (SEDUC/GO) e minha
experiência como professora sem formação específica para atuar como
professora de Arte, além de tratar também do processo de formação
acadêmica em professora/estudante no Programa Pró-Licenciatura. Cabe
ressaltar que, apresento-me a partir da dialogicidade e coletividade entre os
sujeitos envolvidos ao longo do processo e através de novas formas de
trabalhar o teatro sobre novos olhares da prática docente.
Já no Capítulo IV - Atividade cênica no processo de aprendizagem à
distância: atuação e reflexões. Relato as atividades que foram se
apresentando a partir das disciplinas do curso, as quais compartilham com
a minha atuação docente. Faço uma reflexão sobre a contribuição das
disciplinas do curso de Teatro à distância as contribuições e a minha
atuação em sala de aula como professora da Secretaria de Educação do
Estado de Goiás.
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Capítulo I - O Programa Pró-Licenciatura em Teatro da Universidade de
Brasília.

De acordo com o informativo2 disponível no site da Universidade de Brasília,
esta universidade tem iniciativa pioneira na educação a distancia. O projeto
original da criação da Universidade de Brasília iniciou em 1961 com a
previsão de uso das tecnologias da comunicação nos cursos da Universidade.
Em 1979, a UnB3 assinou um convênio com a Open University da Inglaterra
para ofertas de cursos de extensão a distancia, o programa de educação a
distância foi financiado pela Editora da UnB sob a gestão de reitor Prof. José
Carlos Azevedo e seguiu o modelo da Universidade Aberta Inglesa, mas não
utilizou os vídeos por dificuldades na tradução para português, então, ficou
restrito ao material impresso.
O convênio4 com a Open University enfrentou dificuldades financeiras e de
apoio pedagógico da universidade; o convênio não contava com a
participação ativa dos professores da UnB, fato esse, que dificultou a
ampliação da EAD, principalmente depois da gestão do reitor José Carlos
Azevedo.

Segundo Martins (2006, p. 66) numa tentativa de substituir o

convênio com a Open University pela Fundação Roberto Marinho, a EAD
perdeu espaço na Universidade, pois o Ministério da Educação não
disponibilizou recursos para o novo convênio, e a educação a distância
passou por um período de segregação dentro da universidade.

Ao longo dos anos a UnB atuou na educação à distância como uma
universidade pioneira neste processo, em 1985 criou a coordenadoria de
Educação à Distância ligada ao Decanato de Extensão, e em 1989 criou o
Centro de Educação Aberta Continuada (CEAD) que produziu mais de 10
cursos, entre eles a primeira experiência em software.

2

O informativo está disponível em http://www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos_a_distancia
Acesso em : 25/01/2012
3
Idem
4
Idem
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Os representantes de v‰rias universidades sobre a organiza€•o do CEAD, em
1989 lan€aram a Rede Brasileira de Educa€•o Superior a Distƒncia.
Em 1994, criou-se o F„rum de Educa€•o a Distƒncia do Distrito Federal com
a colabora€•o do UNESCO e do Instituto Nacional de Educa€•o a Distƒncia
(INED).

Em 2005, a universidade firmou um convˆnio com o MinistŠrio da Educa€•o
para ampliar o acesso a universidade pŒblica por meio dos cursos da
educa€•o ‚ distƒncia. Ao longo dos anos a Universidade busca ampliar a
educa€•o ‚ distƒncia na gradua€•o, p„s-gradua€•o e cursos de extens•o. O
convˆnio firmado visa a forma€•o no Ensino Superior atravŠs do Programa
Universidade Aberta do Brasil (UAB)5.

J‰ o Programa de Forma€•o Inicial para Professores em Exerc…cio na escola
pŒblica (Pr„ – Licenciatura) foi criado em 2005, com objetivo de oferecer
forma€•o inicial para os professores do Ensino Fundamental e Ensino MŠdio.
A cria€•o do programa pelo Governo Federal visa melhorar a qualidade de
ensino atravŠs da Forma€•o dos professores:
Ofertar cursos de licenciatura, com dura€•o igual ou maior que a
m…nima exigida para os cursos presenciais, na modalidade de
educa€•o ‚ distƒncia para forma€•o inicial de professores em
exerc…cio nas redes pŒblicas nos anos/sŠries finais do Ensino
Fundamental e/ou no Ensino MŠdio, sem licenciatura na disciplina
em que estejam exercendo a docˆncia. A implanta€•o e/ou
execu€•o dos projetos aprovados na sele€•o se dar‰ por meio de
transferˆncia volunt‰ria de recursos financeiros ou de
descentraliza€•o de crŠditos or€ament‰rios ‚s Institui€‡es de
Ensino Superior (IES) pŒblicas, comunit‰rias ou confessionais.

(BRASIL, Resolução CD/FNDE nº 34/2005)
No Pr„ - Licenciatura os cursos s•o oferecidos a professores que atuam nas
sŠries finais do Ensino Fundamental e aos professores do Ensino MŠdio, em

5

Universidade Aberta do Brasil foi criada atravŠs do F„rum das Estaduais em 2005 pelo MinistŠrio da
Educa€•o. O programa conta com a parceria das Institui€‡es de Educa€•o Superior da rede pŒblica
de ensino. A utiliza€•o da EaD Š o carro chefe do programa que busca a forma€•o do professor em
conjunto com as tecnologias.
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efetivo exercício na rede pública, já que o Programa visa melhorar a
qualidade de ensino nas escolas públicas do país.
Segundo SOUSA (2008, p. 40) o curso só é de qualidade quando abre
espaço para seduzir, envolver, motivar e comprometer o professor/estudante
com a própria aprendizagem. Em relação à formação na área de teatro, a
preocupação sobre a formação que se une à importância da formação do
ator.
Existe uma senda muito particular no processo da aprendizagem
humana que possibilita uma experiência de auto-investigação do
indivíduo, cuja proposta não se situa na área da terapia, mas sim no
domínio do laboratório dramático teatral, e que tem nos jogos, nas
improvisações, em exercícios específicos e na atitude reflexiva o
seu centro de gravidade. (JANUZELLI, 1992, p. 7).

O curso à distância busca dinamizar o conteúdo e propiciar formas de
interação no Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA6. Segundo BEHAR,
(2006, p. 33), o AVA é um espaço de interação formado por sujeitos que se
comunicam entre si através de uma plataforma que se apresenta com
funcionalidades gráficas que compõe o ambiente virtual.

O funcionamento do AVA exigiu atenção constante durante o curso Prólicenciatura em Teatro, porém, nas situações as quais ocorriam problemas
técnicos; a equipe de professores/tutores buscou alternativas que permitiam o
funcionamento das disciplinas. Dificuldades técnicas como a postagem de
vídeos pelos professores/estudantes, atividade que muitas vezes se tornou
inviável, pois o ambiente não tinha extensa capacidade para postagem de
imagens e vídeos, onde os arquivos dos estudantes excediam o limite
delimitado pelo ambiente.

Para solucionar as dificuldades na postagem de arquivos extensos no AVA
nos foram apresentadas outras ferramentas tecnológicas como: Blogs,

6

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem é um ambiente de interação entre os sujeitos envolvidos
no curso. Os softwares foram elaborados para auxiliar o professor no gerenciamento de conteúdos
e administração do curso. No Ambiente Virtual de Aprendizagem ARTEDUCA/AVA é utilizado à
ferramenta Moodle. Ele é um software livre de apoio aprendizagem.
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Ustream7, YouTube e e-mails, salas de bate-papo, textos colaborativos no
formato WIKI8 entre outros foram algumas das alternativas que foram
sugeridas pela equipe de professores/tutores ao longo das disciplinas do
curso. A necessidade de manter diálogos e de driblar os problemas técnicos
que surgiram ao longo do curso era colocada pela tutoria que buscava
encontrar caminhos para melhorar a relação entre professores/estudantes e o
AVA.

A Licenciatura em Teatro conta com uma organização administrativa e
pedagógica que está composta por coordenador do curso, secretária,
professor/autor, professor/formador, professor/tutor à distância, professor/tutor
presencial e professor/estudante. Cabe ressaltar que o curso é descrito num
formato horizontal e que valoriza a relação de coletividade entre todos os
sujeitos envolvidos no (Ava).

Figura nº 1. Equipe que compõe a Licenciatura a Distância em Teatro da UnB disponível
no Projeto Político Pedagógico.

No processo de formação há interação entre os professores/tutores que são
os conectores entre as disciplinas e o processo de aprendizagem dos
7

Foi criado em março de 2007, nos EUA. É uma plataforma de transmissão em tempo real, um canal
de TV participativa.
8
Termo traduzido como rápido, ligeiro, veloz. WIKI são utilizados para identificar um tipo especifico
de coleção de documentos em hipertexto e software colaborativo.
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professores/estudantes. O tutor tem papel fundamental na constru€•o de
conhecimentos

significativos

atravŠs

da

pr‰tica

pedag„gica

do

professor/formador dos conteŒdos apresentados no percurso das disciplinas.
O

professor/tutor

diversifica

as ferramentas

no

ambiente

virtual

de

aprendizagem e conecta os alunos com as novas possibilidades de
aprendizagem.

[...] tem como papel central o apoio docente a um professor. Esse
apoio geralmente se d‰ em uma das disciplinas de um curso, na sua
prepara€•o de material did‰tico e no acompanhamento das
atividades desenvolvidas. Espera-se tambŠm que este seja
respons‰vel pelas ferramentas de avalia€•o, assim como, na
an‰lise dos trabalhos dos alunos. AlŠm disso, tem por tarefa o
encaminhamento de dŒvidas dos alunos aos professores,
promovendo maior interatividade entre os mesmos, e com o corpo
docente. Atua, ainda, no esclarecimento de dŒvidas dos alunos
atravŠs de e-mail, f„rum, telefone ou pessoalmente, no recebimento
e controle de entrega dos trabalhos. [...] (JAEGER; ACCORSSI,
2006).

O curso a distancia tem o coordenador do curso tem a fun€•o de coordenar o
curso, professor/formador Š respons‰vel planeja a disciplina. O curso recebe
o apoio de pessoas que s•o co-participantes por articular com o projeto
pedag„gico e produ€•o de material, propor atividades interativas e
acompanham os professores/tutores. “O papel deste professor Š estabelecer
uma ponte entre a aprendizagem realizada presencialmente e a distƒncia, a
partir do contato com o tutor e a aprendizagem realizada atravŠs das
diferentes m…dias propostas [...] (CARVALHO, 2007). Vemos, portanto, que os
coordenadores, professores/formadores e professores/tutores estabelecem
uma ponte entre os professores/estudantes e o processo de forma€•o
acadˆmica.

Durante o curso Pr„-Licenciatura em Teatro, o processo de ensino foi
desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem, no espa€o de
colabora€•o e intera€•o entre os sujeitos envolvidos na forma€•o de
professores atravŠs do Pr„ – Licenciatura e ao longo deste trabalho ser•o
abordadas as minhas experiˆncias acadˆmicas durante a forma€•o em teatro
‚ distƒncia.
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Cap…tulo II - O Ensino de Teatro a Distƒncia e a Forma€•o Docente.

O espa€o virtual de aprendizagem possibilita a€•o pedag„gica para o
professor/estudante aprender a aprender, segundo FREIRE (1996, p 25)
“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Na
educa€•o ‚ distƒncia, o espa€o virtual de aprendizagem Š um lugar prop…cio
para essa

rela€•o de intera€•o entre os sujeitos

envolvidos

e o

desenvolvimento da inteligˆncia coletiva, este termo que surge entre os
debates promovidos por Pierre Levy (1999) sobre as tecnologias da
inteligˆncia.

Segundo Levy o termo desenvolvido Š a soma das inteligˆncias individuais
compartilhadas

pela

sociedade

atravŠs

das

novas

tecnologias

de

comunica€•o – internet, para complementar a defini€•o de Levy, o autor
Edgar Morin (2003) defini a inteligˆncia como intera€•o, compartilhamento,
reflex•o e constru€•o de novos saberes, estabelecendo a ideia de que a
inteligˆncia coletiva vai alŠm das somas das partes.
No ensino do teatro as Tecnologias de Informa€•o de Comunica€•o (TICs)9
ampliam a possibilidade de cria€•o de novos significados para o fazer teatral
e o recurso tecnol„gico aproxima o professor/estudante das quest‡es atuais a
ser observadas em sala de aula. O uso das tecnologias nas ‰reas do ensino
tem v‰rios estudiosos dentre eles, Levy (1999) que diz que o uso das
tecnologias e das redes de comunica€•o interativa provoca transforma€•o
nas rela€‡es do saber.

Aprendizagens permanentes e personalizadas atravŠs de
navega€•o, orienta€•o dos estudantes em um espa€o do saber
flutuante e destotalizado, aprendizagens cooperativas, inteligˆncia
coletiva no centro de comunidades virtuais, desregulamenta€•o
parcial dos modos de reconhecimento dos saberes, gerenciamento
dinƒmico das competˆncias em tempo real ... Esses processos
sociais atualizam a nova rela€•o com o saber” (L•VY, 1999: p. 177).

9

Tecnologias de Informa€•o de Comunica€•o (TICs) JosŠ Manuel Moran aponta as TICS como ap„io
pedag„gico para o professor e para o processo de forma€•o docente.
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O contato do professor/estudante com as tecnologias o torna capaz de
compreender novas dimens‡es do processo de forma€•o do professor e a
partir da… surge ‚ possibilidade de interpretar e compreender os referenciais
pragm‰ticos do teatro, que perpassou as sugest‡es bibliogr‰ficas do curso, a
uma proposta de pesquisa realizada pelos professores/estudantes no espa€o
virtual que t…nhamos dispon…vel. O curso de Teatro ‚ distƒncia n„s apresentou
as referˆncias que foram organizadas na proposta do curso, e abriu um leque
de possibilidade para os professores/estudante pesquisasse novos autores,
novas formas de enxergar o teatro frente ao mundo contemporƒneo.

A proposta do Programa Pr„ - Licenciatura utilizou-se das infinitas
possibilidades que a tecnologia pode oferecer para a forma€•o de
professores. As Tecnologias de Informa€•o de Comunica€•o (TICs) est•o
ocupando um espa€o maior em nossas vidas de maneira acelerada a ponto
de nos tornarmos dependentes dela, como comprovamos a dependˆncia que
temos quanto ao uso do celular e o uso do computador.

A Licenciatura em Teatro a distƒncia apresenta como um diferencial. A oferta
de disciplinas espec…ficas direcionadas a utiliza€•o das tecnologias no Teatro
na escola. A disciplina ‘EstratŠgias de Ensino e aprendizagem a Distƒncia’
que descreveu sobre as possibilidades que temos contemporaneamente para
atuar em sala de aula, a disciplina fez uma panorƒmica ‚s ferramentas
tecnol„gicas que temos dispon…vel na rede, estes s•o de f‰cil acesso e de
f‰cil manuseio, como: blogs, Wiki, You Tube e outros. A inser€•o das
disciplinas Tecnologia na escola 1, Tecnologia na escola 2 e Tecnologia na
escola 3 permitiram inserir a tecnologia na sala de aula, e criar caminhos para
se fazer teatro atrelado as ferramentas tecnol„gicas que temos a nossa
disposi€•o na Web.

Segundo o artigo 81 da Lei 9.394, de 1996 foi regulado pela portaria do MEC
4.059/2004 legisla€•o brasileira que prevˆ atŠ 20% da carga hor‰ria total dos
cursos superiores poder•o ser oferecida na modalidade ‚ distƒncia. • fato
que a modalidade a distƒncia Š reconhecida tambŠm para o ensino presencial
como importante para a forma€•o superior. As disciplinas que tratam das
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tecnologias possibilitam o trabalho com os métodos e práticas de ensinoaprendizagem inovadoras, daí a importância dessas disciplinas para a
formação docente, as quais serão inseridas no cotidiano escolar.

O curso de Teatro a distância tem 30 disciplinas, totalizando 190,33 créditos.
As disciplinas do curso estão vinculadas ao AVA e são desenvolvidas a partir
da utilização de ferramentas tecnológicos. As Estratégias de Ensino e
Aprendizagem

a

Distância;

Tecnologias

Contemporâneas

na

Escola

01;Tecnologias Contemporâneas na escola 2; Tecnologia Contemporânea na
escola 3 tratam das tecnologias e o ensino. Quero deixar claro que todas as
disciplinas do curso estão totalmente envolvidas com as tecnologias e se
realizam por meio da mediação tecnológica da plataforma moodle, mas as
quatro disciplinas destacadas são especificas para que o aluno/professor
conheça os instrumentos pedagógicos do ensino a distância.

As TICs são utilizadas em prol da formação dos professores. Apesar de
acreditar na influência da tecnologia para as gerações futuras, vejo que a
escola atual não caminha junto aos avanços tecnológicos e avalio que um dos
motivos está ligado à formação acadêmica do professor.
[...] o programa dos cursos foi elaborado de modo a fazer
com que os professores-alunos aprendam e construam os
seus conhecimentos e habilidades de forma interdisciplinar e
colaborativa, fundamentados em estudos teóricos e práticos,
que considerem a relevância de suas experiências prévias,
para tornarem-se aptos a fazer frente aos desafios que as
escolas públicas enfrentam no Brasil (Brasil/MEC, 2005 p.6)

O curso de teatro a distância é privilegiado em detrimentos a outros cursos de
licenciatura,

pois

estamos

atuando

diretamente

com

as

tecnologias

contemporâneas. Ainda temos cursos de licenciatura no Brasil que estão
isolados no século passado, cursos que utiliza metodologias tradicionais de
ensino e não abrem espaço para utilização das tecnologias. Diante deste fato
sabemos que os alunos estão cada vez mais próximos do mundo digital e que
o professor tem o papel fundamental na aplicação das TICs.
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A EaD apresenta as perspectivas específicas do conhecimento através das
leituras de textos, da metodologia aplicada no curso e da experiência de cada
professor/estudante. É neste processo que a interação entre os conteúdos
aplicados durante o curso de teatro e a experiência cotidiana do professor traz
o teatro para a sala de aula como um grande aliado na comunicação humana,
na interatividade e coletividade.
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Cap…tulo III: Minha trajet„ria como professora no Programa;

Atuo na Rede PŒblica de Ensino do Estado de Goi‰s como professora de
contrato tempor‰rio na Rede PŒblica de Ensino de Distrito Federal. A minha
primeira forma€•o acadˆmica foi em Licenciatura em Hist„ria e a segunda em
Licenciatura em Pedagogia. Estou em sala de aula h‰ quase 12 anos
convivendo com realidades diferentes. No Estado de Goi‰s trabalho com
alunos do Ensino MŠdio e no Distrito Federal na modalidade de Deficiˆncia
Intelectual.

O teatro acompanha a minha trajet„ria durante os anos que atuo como
professora em sala de aula. Durante os primeiros anos de carreira utilizava o
teatro para complementar as aulas de hist„ria, mas ao longo da carreira
surgiu a oportunidade de atuar com a disciplina de Arte, visto que na Rede
PŒblica do Estado de Goi‰s h‰ poucos professores formados nesta ‰rea.

Antes da minha primeira forma€•o acadˆmica eu tinha pretens•o de cursar
Licenciatura em Teatro, mas o programa de forma€•o de professores do
Estado de Goi‰s, Licenciatura Parcelada10, n•o ofertou a forma€•o em Artes
e qui€‰ em Teatro. Ent•o surgiu a oportunidade de cursar Teatro ‚ distƒncia
pelo programa Pr„ – Licenciatura, um curso que se encaixava ao meu perfil,
professora com uma jornada extensa de trabalho e que tinha apenas os finais
de semana para me dedicar aos estudos, eu n•o tinha a menor chance de
frequentar um curso regular, ent•o, prestei o vestibular e fui aprovada para
essa nova jornada, cursar a licenciatura em Teatro a distancia atravŠs do Pr„Licenciatura.

Diante da decis•o de frequentar o curso Teatro no Pr„ - Licenciatura surgiu
muitas inquieta€‡es: Por que quero fazer licenciatura em Teatro? Qual a
necessidade que tenho em voltar a Universidade? Qual o tempo que tenho
10

Projeto Licenciatura Plena Parcelada foi criado na Universidade Estadual de Goi‰s (UEG) em 1999
para capacitar os professores das Redes Estadual, Municipal e Particular de Goi‰s em cumprimento
‚ Lei de Diretrizes e Bases da Educa€•o. O objetivo principal Š propiciar melhores condi€‡es para o
exerc…cio profissional no campo da docˆncia e gest•o escolar.
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dispon…vel para me dedicar ao curso? Qual a importƒncia deste curso na
minha vida? De que forma o curso poderia contribuir para minha vida pessoal,
profissional e acadˆmica?

O desejo por cursar Teatro era maior que todos os argumentos que eu
buscava para justificar as dificuldades que iria enfrentar ao voltar para
Universidade. Mas dois pontos foram cruciais: primeiro, o desejo de adentrar
no mundo do teatro e entrar em sala de aula de cabe€a erguida e galgada de
conhecimento te„rico e pr‰tico. Eu teria competˆncia para romper com o
estigma de que o ensino de Teatro n•o tem importƒncia para a forma€•o dos
estudantes; o segundo, o fato de que eu teria as TICs como uma grande
aliada durante o processo de forma€•o.

Na

aula

inaugural

foram

colocadas

algumas

quest‡es

para

os

professores/estudantes, entre elas: sobre o papel do professor estudante
dentro do Pr„ – Licenciatura, sobre o teatro a distancia na Universidade de
Bras…lia, sobre o Moodle e o AVA, sobre a tutoria presencial e a distancia e
sobre o material did‰tico oferecido atravŠs dos m„dulos impressos.

Ao iniciar o curso eu fiz auto-reflex•o a cerca da metodologia do curso; a
leitura dos M„dulos 1 Fundamentos da Licenciatura em Teatro e M„dulo 2
Fundamentos da aprendizagem a distƒncia, foram decisivos para que eu
encontrasse respostas para as minhas indaga€‡es.

Por que estou cursando Teatro? De que forma poderei participar dos f„runs e
chats durante as disciplinas? Como poderei otimizar o tempo para fazer as
leituras propostas? Como poderei colaborar com o processo de forma€•o? De
que forma poderia organizar o tempo para o trabalho e os estudos? Como
posso contribuir para que o curso tenha qualidade e que a aprendizagem seja
colaborativa?

As experiˆncias do professor/estudante devem ser reconhecidas durante o
processo ensino-aprendizagem, e n•o foi diferente durante o desenvolvimento
do curso. A experiˆncia docente foi considerada e valorizada no processo de
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forma€•o. A realidade que cada professor vivenciou nas escolas era relatada
nos f„runs e nos encontros presenciais. O espa€o para relatar as dificuldades
e as conquistas durante o processo fazia parte das disciplinas do curso.

Os la€os afetivos criados ao longo do processo foram fundamentais para a
permanˆncia de muitos professores/estudantes. Segundo SOUZA, (2004, p.
54) o processo de ensino aprendizagem se efetiva atravŠs das rela€‡es e ao
longo

do

processo

estreita-se

os

la€os

afetivos,

que

colabora

a

permeabilidade educativa em dire€•o a uma maior autonomia, liberdade e
diferencia€•o.

’ medida que as dificuldades surgiam t…nhamos o apoio e a supervis•o dos
professores/tutores presenciais e a distƒncia. Por isso a sua importƒncia para
o curso. As rela€‡es dial„gicas que foram criadas entre os estudantes
atrelavam-se ao processo ensino – aprendizagem. O fato do curso ser ‚
distƒncia e ter como caracter…stica principal a distancia f…sica, os encontros
presenciais se tornaram a oportunidade dos sujeitos fortalecerem os la€os
afetivos.
Muitas vezes, por existir uma distƒncia f…sica entre professor e
aluno, pode-se observar uma sensa€•o de isolamento por parte do
aluno; em vista disso, Š necess‰rio que ele se automotive e seja
motivado por professores e tutores, evitando a evas•o. Certamente,
o aluno precisa ter equipamento e software necess‰rios para
acompanhar o curso de EAD, usando de forma adequada a
tecnologia. (Behar 2009).

Enfrentamos a dificuldade de romper muitas vezes com o isolamento e a
sensa€•o de que est‰vamos sozinhos. N„s professores estudantes contamos
com a supervis•o do professor tutor presencial do Polo de Ceilƒndia, que atŠ
a metade do curso funcionava na Escola TŠcnica de Ceilƒndia, o qual tinha
toda uma estrutura para atender as necessidades

dos professores

estudantes, inclusive nos encontros presenciais.

Ao longo do curso o acesso ao local ficou invi‰vel por quest‡es
administrativas e deslocaram o Polo Presencial para um prŠdio da UnB em
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Ceilândia, o prédio tinha uma localização imprópria para estudos e os
encontros presenciais por causa do barulho e do espaço físico, Então, a
coordenação decidiu realizar os encontros presenciais no prédio da UnB em
Brasília. A transferência para a sede da UnB em Brasília foi um transtorno
para nós, professores/estudantes, pois era distante de nossas residências.
Mesmo diante da distancia das residências o prédio era mais adequado aos
encontros presenciais e pelo menos eu me senti mais próxima da
Universidade a qual eu faço parte. Acredito que esse deslocamento foi
positivo para que nós conhecêssemos o espaço físico, acadêmico e
interpessoal dentro da UnB.

Ao realizar os trabalhos em grupo encontramos entraves quanto ao local para
desenvolver as atividades práticas, o local disponibilizado em Ceilândia nem
sempre estava disponível e o barulho atrapalhava a concentração dos
estudantes. À proporção que surgiam as dificuldades nós, professores/
estudantes, encontramos locais para nos reunirmos, a minha casa, por
exemplo, foi um local de acolhimento para realizar as atividades do curso.

A tutora presencial também auxiliava os trabalhos dos grupos no local onde
era possível se encontrar, o elo entre o professor/estudante e o professor/
tutor (presencial) colaborou para a minha permanência no curso. Segundo
PRATT e PALLAFF, (2004, p.102) deve-se estimular à participação dos
aprendizes em ambientes livres, e que estimulam a aprendizagem
colaborativa e a interação entre os estudantes.
O curso a distancia foi uma experiência nova e diferente, a qual exigia
organização e tempo. E o tempo, nas circunstâncias as quais eu me
encontrava era muito precioso, a situação de trabalhar com a jornada de
trabalho de 60 horas e ter que dividir o tempo de sobra entre o curso e as
outras tarefas do dia a dia. Sendo que, o curso exige tempo para se dedicar
as leituras e na realização das tarefas.

Os professores/estudantes têm que se planejar para realizar o estudo à
distância. Foi necessário descobrir que o curso demanda tempo e muita
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organiza€•o. No 3“ semestre do curso eu n•o consegui concluir duas
disciplinas com ˆxito: Tecnologia Contemporƒnea na escola e Hist„ria do
Teatro no Brasil. O motivo que levou ao baixo desempenho nas disciplinas foi
o fato que eu assumi o cargo de gestora na escola a qual trabalho em ”guas
Lindas de Goi‰s. O tempo que eu tinha dispon…vel para estudo ficou
‘atropelado’ com tantas atribui€‡es do cargo. Com essa nova situa€•o
profissional eu tive que reorganizar o tempo e repensar a forma de conciliar o
trabalho e o curso. Esta necessidade que o aluno tem de reorganizar seu
tempo de estudo Š um tema tratado por SOUSA (2008, p. 21) que diz que Š
necess‰rio dimensionar e usar melhor o seu tempo de estudo.

Em rela€•o ao desenvolvimento do curso ‚ coordena€•o disponibilizou a
reoferta das disciplinas no AVA as quais eu me referir anteriormente, e assim
refiz a disciplina novamente, sob a supervis•o da tutoria e dos professores/
formadores que colaboraram para a conclus•o das disciplinas pendentes.

•

neste

processo

que

o

professor/estudante

vivencia

individual

e

coletivamente em sala de aula. Indiscutivelmente, o curso permite ao
professor/estudante a inser€•o dos valores, das experiˆncias e convivˆncia
com as situa€‡es cotidianas. Durante o processo ensino-aprendizagem o
professor/estudante constr„i significados a partir das suas experiˆncias
individuais e coletivas e das leituras de textos disponibilizadas atravŠs das
disciplinas ofertadas ao longo do curso.

Neste

processo,

o

professor/estudante

busca

a

autonomia

e

co-

responsabilidade com o curso. • necess‰rio que haja consciˆncia do
estudante quanto ao seu papel dentro do processo de

ensino –

aprendizagem. Ele deve se posicionar alŠm da sua forma€•o acadˆmica, mas
a sensibilizar-se com a aprendizagem do outro. Ao me distanciar dos
encontros nos f„runs e chats me senti distanciar-me dos outros. E, ent•o
surgiu ‚ necessidade de aproxima€•o virtual, isto Š, atravŠs dos f„runs e
chats, um momento para compartilhar as leituras dos textos, as atividades
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pr‰ticas, os exerc…cios, os encontros presenciais, e participar do espa€o de
convivˆncia11.

Durante o curso eu passei a me sentir correspons‰vel pelas quest‡es que
eram debatidas durante as disciplinas. O momento que eu me ausentava dos
debates surgia uma autocobran€a sobre a minha participa€•o nos f„runs. A
ideia de compartilhar os textos foi uma forma de dinamizar o que muitas
vezes era desestimulante: Para ler os textos era necess‰rias horas de
leituras. O professor/estudante ler o texto e tem momentos de compartilhar
nas aulas presenciais, f„runs e chats.

O professor/estudante Š um sujeito colaborativo e participativo no processo. O
curso proporcionou v‰rias formas de encontrar-se virtualmente, e de fazer
com que se sinta co-respons‰vel pelo ensino-aprendizagem. Segundo
SOUSA (2008, p.9) a d…ade intera€•o do conhecimento s•o os conjuntos das
rela€‡es complexas que ocorrem entre as d…ades que entre si interagem uma
com as outras.

Assim, estabeleceram-se as rela€‡es entre os sujeitos do curso, num
ambiente aberto a coletividade, a coopera€•o, autonomia e o respeito ao
outro. Os momentos de dificuldades que surgiram ao longo do caminho foram
enfrentados com a colabora€•o de todos os envolvidos no curso, eu convivi
situa€‡es as quais me levaram a pensar em desistir do curso, muitas foram as
interven€‡es feitas pela equipe do Pr„-Licenciatura, que me motivaram e
insistiram para que eu permanecesse atŠ concluir o curso.

Outro ponto que quero destacar foi a minha aproxima€•o com uma nova
proposta de trabalho atŠ ent•o pouco utilizada durante as aulas de teatro –
Os jogos teatrais. Eu tinha pouco acesso a essa metodologia de ensino antes
de realizar o curso de Teatro, mas durante as disciplinas que foram ofertadas
foi poss…vel experimentar a proposta pedag„gica de autores como Augusto
Boal, Viola Spolin, Ingride Koudela, Jean-Pierre Ryngaert que colaboraram
11

Espa€o de Convivˆncia - Link criado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do curso para
divulgar as not…cias e criar um espa€o para os estudantes conversarem entre si.
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para que eu conhecesse os jogos teatrais como alternativas de fazer teatro
em sala de aula.

O sonho de cursar licenciatura em Teatro e ainda na Universidade de Bras…lia
traz novas possibilidades para a minha vida acadˆmica, e pensar que os
obst‰culos podem servir para me fortalecer parece um pouco estranho, mas
foi assim, os obst‰culos foram transformados em otimismo, perseveran€a e
determina€•o. E assim a minha trajet„ria no Pr„ – Licenciatura no curso de
teatro a distancia esta por terminar, mas a experiˆncia, a convivˆncia e
aprendizagem atrelada ‚ pr‰tica e a teoria ou vice versa far‰ parte da minha
trajet„ria como docente da Rede PŒblica de Ensino. Tenho consciˆncia do
meu papel enquanto educadora e terei o compromisso de tornar a sala de
aula em um laborat„rio de aprendizagem colaborativa com apoio das
Tecnologias da Informa€•o e Comunica€•o (TICs).
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Cap…tulo IV – Atividades Cˆnicas no processo de aprendizagem ‚ distƒncia:
atua€•o e reflex‡es.

Acredito que a oferta da licenciatura Teatro est‰ se ampliando no pa…s, Š um
dos caminhos para aumentar o nŒmero de profissionais nas escolas pŒblicas.
Os cursos de Teatro, Artes Visuais e MŒsica, ofertados pela UAB e o Pr„ Licenciatura s•o exemplos de que existe uma carˆncia de profissionais
formados nessas ‰reas e o quanto essas forma€‡es far•o a diferen€a na
Rede PŒblica de Ensino.

As dificuldades encontradas por mim, como professora de Arte em trabalhar
os outros componentes de artes, tambŠm pode ser a dificuldade de muitos
docentes formados na ‰rea. O professor tem que trabalhar o componente
curricular de Artes Visuais, Dan€a, MŒsica e Teatro. • evidente a dificuldade
no desenvolvimento dos outros componentes, mas Š tambŠm fato que o
professor deve ser um pesquisador, inclusive na busca dos quatro
componentes curriculares do ensino de arte, observando a transversalidade.
O professor deve buscar o conhecimento e tra€ar novos caminhos para o
ensino de teatro em conjunto com as (TCIs), o professor tˆm muitas
ferramentas dispon…veis como a internet, Blogs, f„runs, chats, salas de bate
papo, entre outros.

Assim, durante o percurso deste curso eu aprendi que o professor deve
buscar

a criatividade

e

inova€•o

pedag„gica

para

o

processo

de

aprendizagem do aluno. E o teatro possibilita um espa€o de troca e intera€•o
entre os sujeitos envolvidos no processo, o curso permite que o
professor/estudante crie novas possibilidades de interagir com o aluno em
sala de aula atravŠs do uso das novas tecnologias.
Segundo Sacrist‰n
Propor inova€‡es pedag„gicas aos professores Š remover a
estrutura
do
trabalho
e
conscientizar-se
de
certas
interdependˆncias, j‰ que, em geral, n•o se trata de simples
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substitui€‡es metodol„gicas, mas de importantes altera€‡es que
devem ser vistas dentro da complexidade dos encargos da fun€•o
do professor e de acordo com suas possibilidades e obriga€‡es de
trabalho. (2000, p.238)

O curso de teatro permite que o professor/estudante compartilhe as
experiˆncias tanto no AVA, nas redes sociais e nos encontros presenciais.
Dessa forma, pode-se envolver numa rela€•o dial„gica e interativa de
aprendizagem e consequentemente o professor/estudante ter‰ essa rela€•o
em sala de aula, no conv…vio com os alunos da escola pŒblica.

A

ideia

de

abrir

um

espa€o

para

que

os

professores/estudantes

compartilhassem suas experiˆncias em sala de aula permitiu que eu
conhecesse outras metodologias para o ensino de teatro. Os di‰logos
promovidos durante os f„runs eram direcionados de acordo com a proposta
da disciplina, contudo o envolvimento dos professores/estudantes bem como
o compartilhamento de suas dificuldades e supera€‡es em sala de aula se
mostrou frequente ao longo do curso. O di‰logo fez parte de toda a minha
forma€•o acadˆmica, sempre diante das dificuldades encontrava o apoio no
AVA por meio dos colegas e professores e nas leituras dos textos sugeridos
em cada m„dulo.
“o dialogo Š uma experiˆncia existencial. E, se ele Š o encontro em
que se socializa o refletir e o agir de seus sujeitos endere€ados ao
mundo a ser transformados e humanizados a forma mais eficiente
de transformar e humanizar” (FREIRE, 1981, p.93).

A forma€•o em teatro a distƒncia se aproxima da proposta pedag„gica de
Paulo Freire, por propor o di‰logo, a coletividade, e a atua€•o do sujeito como
ser participativo e atuante no meio social. Essa abordagem Š inerente a minha
forma€•o acadˆmica. Neste processo o esp…rito da coletividade se tornou
parte integrante da convivˆncia junto aos integrantes do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). E a partir da… a minha proposta de trabalho como
professora da rede pŒblica de ensino atuando com alunos do Ensino MŠdio Š
pautada pela valoriza€•o do trabalho coletivo. O teatro por si necessita de
privilegiar a coletividade e integrar-se aos espa€os sociais. A atua€•o como
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professora de teatro permitiu que fosse criado espa€o de convivˆncia com as
diversidades culturais e sociais.

O trabalho coletivo faz parte da pr‰tica pedag„gica e neste momento a
atua€•o profissional passou a fazer parte da minha pr‰tica como professora
de teatro. “a forma€•o pedag„gica privilegia uma constru€•o coletiva entre os
sujeitos de um processo teatral educativo, pautada na dialogicidade e na
articula€•o de diferentes atos de conhecimentos para a representa€•o teatral”
[...] (AraŒjo, 2005, p. 26). As tŠcnicas de Augusto Boal fazem parte da minha
pr‰tica pedag„gica, o Teatro do Oprimido tem como fundamento a
dialogicidade. Na disciplina do Est‰gio Supervisionado 2, ofertada pela
professora Luzirene Rego, elaborei um projeto interventivo para ser aplicado
no Ensino Fundamental; optei por aplicar no ColŠgio Estadual Princesa
Daiana em ”guas Lindas de Goi‰s. 12 Eu fiz op€•o pelos os jogos teatrais de
Augusto Boal e em destaque a tŠcnica do Teatro F„rum, que tr‰s consigo a
possibilidade de conscientiza€•o quanto ao papel social que os alunos tˆm
em sua comunidade.
O Teatro F„rum, como tŠcnica teatral apresenta-se um problema objetivo e a
partir da… surge os desejos por vontades contradit„rias. O

Teatro

F„rum

busca romper com a barreira entre o palco e platŠia Š destru…da e assim,
surge o di‰logo. A encena€•o se baseia em fatos reais na qual os
personagens oprimidos (protagonista) e opressores entram em conflitos, de
forma clara e objetiva, na defesa de seus interesses, assim, surge o embate
entre o opressor e o oprimido, a cena distancia o olhar para opress•o ‚
medida que grifa Stop (Pare) para substituir o personagem que favorece a
opress•o. Durante o confronto o oprimido fracassa e o pŒblico Š estimulado
pelo Curinga (facilitador) que ao entrar em cena o Curinga substitui o
oprimido, e busca alternativa pelo problema encenado. • uma forma de
trabalhar quest‡es sociais e dar oportunidade de se repensar o papel social
daquele grupo em quest•o.

12

ColŠgio Estadual Princesa Daiana; localizada em ”guas Lindas de Goi‰s; fundada em 1996 atende
a 1760 alunos do Ensino Fundamental e Ensino MŠdio.
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Para Boal (1980) “(...) o teatro pode ser uma arma de liberta€•o, de
transforma€•o social e educativa”. O Teatro F„rum destr„i a barreira entre o a
ator e plateia atravŠs do di‰logo. A encena€•o baseada em fatos reais foi
apresentada pelos alunos e substitu…da por alternativas aut†nomas e cr…ticas
estimuladas pelo Curinga (o facilitador do Teatro do Oprimido), muitas
hist„rias de vida e situa€‡es foram relatadas durante atividade, essa tŠcnica
permite que o professor conhe€a os problemas sociais vivenciados pelos
alunos.
A aplica€•o da tŠcnica do Teatro F„rum na disciplina de est‰gio
Supervionado 2 permitiu que eu observasse as angustia dos alunos e as
dificuldades que eles enfrentavam no cotidiano, a experiˆncia de conhecer
melhor os fatos que fazem os alunos se sentirem oprimidos diante das
circunstƒncias da vida, a reflex•o sobre as situa€‡es de opress•o vivenciadas
em seu dia a dia e a partir da…, surge o dialogo

com seus colegas se

apresente solu€‡es para essas quest‡es que em uma situa€•o colaborativas
e diferenciadas para a problem‰tica vivenciada.

Figura 3 - Futebol imagin‰rio. O jogo parte de duas equipes que dispoutam a partida
como se tivesse jogando.
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Figura 4 - Ilustrar histórias. O grupo será dividido em duplas. Em cada uma das duplas
uma pessoa ficará responsável por contar sua história que lhe aconteceu e outra
encenar esta história.
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O

exerc…cio

do Futebol

Imagin‰rio

desenvolvido

durante o

Est‰gio

Supervisionado 2 permitiu com que os alunos se envolvesse na atividade
porque Š uma atividade coletiva e que requer a intera€•o de todos os
envolvidos. A princ…pio os alunos sugeriram que deveria utilizar a bola, ent•o
reforcei a minha fala sobre o objetivo do exerc…cio que jogar futebol utilizando
a corpo cˆnico e o imagin‰rio da representa€•o do jogo de futebol.

O exerc…cio ilustrar hist„ria parte da realidade do aluno e fazer com que o
aluno viva a hist„ria do outro colega, a troca Š muito importante, pois em
situa€‡es como discrimina€•o, agress•o f…sica, bullyng o aluno que ira
encenar a hist„ria do colega tem a oportunidade de vivenciar a situa€•o do
outro colega.

Quando o professor tem a proposta de trabalhar sob o norte da coletividade
surge ‚ intera€•o e convivˆncia em sala de aula, esse processo se torna
natural e indissoci‰vel um do outro. O teatro dentro da abordagem dial„gica
aproxima os sujeitos uns dos outros e quando o aluno vive a situa€•o do outro
se torna mais sens…veis as quest‡es Štnicas, de gˆnero, religiosas e sociais.

Segundo PICON-VALIN (1998, p, 33). A cena pode e deve ser um espa€o
consciente quest‡es sociais. E neste contexto a cena intencionalmente ganha
lugar para o di‰logo, convivˆncia e intera€•o para que o chamado ‘esp…rito da
coletividade’ entrasse em cena para representar a proposta de trabalho da
disciplina Tecnologia na Escola 2. Neste contexto, Reoferta do 3“ Bimestre do
professora/formadora Amanda Ayres. A proposta da Œltima tarefa da disciplina
era uma performance utilizando o Broadcast (transmiss•o em tempo real) por
meio da ferramenta Ustream13. Eu fiz uma defini€•o baseada no que eu
entendo por ser ustream e Palco Virtual e de acordo com que eu aprendi na
disciplina Tecnologias na escola 2.

13

Ustream Š uma plataforma de postagens de v…deos online. Pode-se criar um programa de TV e
transmitir para o mundo inteiro em tempo real.
Placo Virtual Š um espa€o criado na internet, por exemplo, para encenar uma pe€a teatral.
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O foco seria a comunicação e a expressão corporal, o trabalho foi realizado
em grupo e prevaleceu à interação e cooperação, o grupo utilizou o Ustream
e criou um espaço cênico chamado de Palco Virtual, termo cunhado por
Christus Menezes Nóbrega, autor do Módulo 12 Tecnologias contemporânea
na escola 2.
Criando uma conta no portal o usuário pode criar o seu
próprio palco virtual e se apresentar, bastando para isso ter
apenas um computador conectado a Internet, uma webcan
e um microfone. (Christus, 2009, p. 82)

O trabalho foi criado a partir das palavras inventor, criativo e existir, a atenção
para demonstrar a existência contemporânea. A performance - A saga da
existência - foi assistida pela professora/tutora Amanda Ayres e por
professores/estudantes da disciplina Tecnologia na Escola 2 em tempo real,
no endereço eletrônico http://www.ustream.tv/recorded/13462227. A música
de Arnaldo Antunes - O Silêncio foi inspiração do trabalho, A saga da
Existência, a evolução da tecnologia e uma analogia entre a origem da
existência e a contemporaneidade. O trabalho coletivo enfrentou algumas
dificuldades quanto ao tempo de cada integrante, assim recorremos à
tecnologia, os encontros do grupo foram marcados no Skype e MSN.
Compartilhamos as ideias, discordamos uns com outros, e enfim, chegamos a
finalização do trabalho para que fosse apresentado em tempo real, o dialogo
realizado pelo Skype e MSN foi um recurso utilizado em muitas atividades do
curso, sempre que surgia alguma dificuldade nas atividades que eram
propostas durante o curso, marcávamos encontros virtuais para sanar estas
dificuldades, a proposta de uma aprendizagem colaborativa se fez presente
em todo o curso.
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Figura 5 e 6 - A cena da “Saga da Existˆncia”.
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Os jogos teatrais se apresentam como uma perspectiva colaborativa, “o sujeito
que aprende a dizer coisas atravŠs do teatro” (ARA•JO, 2005 p. 99). Os jogos
teatrais tˆm toda uma significƒncia e um olhar ao fazer teatral. Essa pr‰tica
teatral permite que o aluno criar conceitos a cerca de si mesmo e do outro Š
um processo mŒtuo de aprendizagem colaborativa.
’ medida que os jogos teatrais eram apresentados durante o curso de Teatro
surgia ‚ proposta de colocarmos em pr‰tica projetos para desenvolvermos em
sala de aula. Eu tenho muitas coisas para compartilhar a cerca dos jogos
teatrais como proposta de ensino para a minha pr‰tica pedag„gica, mas tem
uma que permitiu que tanto eu quanto os alunos tivesse um novo olhar para as
aulas de Teatro.
A disciplina de Laborat„rio de Teatro 1 ministrada pelo professor CŠsar Lignelli
prop†s aos professores/estudantes a cria€•o de uma oficina para trabalhar
com jogos teatrais. Na disciplina foi apresentada trˆs v…deos de autoria do
professor de Lignelli com o tema: Facilitador de Jogos Teatrais, este v…deo
serviu de suporte para que fosse elaborado um projeto de uma oficina com
jogos teatrais. A diferencia€•o entre jogos teatrais e jogos dram‰ticos foi
definida por Lignelli como: os Jogos dram‰ticos s•o atividades onde todos os
participantes realizam as a€‡es imaginarias e os jogos teatrais s•o atividades
onde os participantes podem se alternar entre as fun€‡es de jogadores e
observadores.

A oficina foi realizada no ColŠgio Estadual Maria do Carmo

Lima em ”guas Lindas de Goi‰s. A oficina aconteceu de forma que os
participantes se entregassem aos jogos propostos. Cada facilitador realizou
seu jogo com o apoio de todo o grupo, caracterizando assim, como jogos
cooperativos. Ao final da oficina realizou-se uma avalia€•o com todos os
participantes que, espontaneamente, fizeram coment‰rios sobre os jogos e
sobre a atua€•o de todos. Ao final da oficina fizemos uma autoavalia€•o entre
os professores/estudantes e os estudantes da 2– SŠrie do Ensino MŠdio.
O Laborat„rio de teatro 1 foi uma disciplina predominantemente pr‰tica, n•o
poderia ser diferente, pois como o nome sugere um verdadeiro laborat„rio de
teatro, Š a hora de colocar os conhecimentos pr‰ticos atravŠs de oficinas com
jogos teatrais e rever autores como Viola Spolin e Augusto Boal, que
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apresentam os jogos teatrais e jogos dram‰ticos como possibilidade de fazer
teatro na escola. O professores/estudantes foram orientados a elabora€•o de
um projeto interventivo em uma escola de suas escolhas para trabalhar com
jogos teatrais. Foi uma experiˆncia incr…vel, a qual me fez repensar o universo
do teatro dentro da sala de aula.

“Os jogos teatrais podem trazer o frescor e vitalidade para a sala de
aula. As oficinas de jogos teatrais n•o s•o designadas como
passatempo do curr…culo, mas sim como complementos para
aprendizagem escolar, ampliando a consciˆncia de problemas e
ideias fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos alunos.
(SPOLIN, 2007, p. 29)”

O processo de forma€•o deve oportunizar que ao professor/estudante
diferentes elementos que os comp‡e uma encena€•o. Repensar seu papel
social enquanto professor e conviver com as diferentes situa€‡es cotidianas
que se apresentam em sala de aula.

Durante o processo de forma€•o em teatro foram desenvolvidas v‰rias
atividades atravŠs das disciplinas ofertadas. Farei uma reflex•o sobre a
contribui€•o que essas atividades tˆm na minha forma€•o acadˆmica e quais
as contribui€‡es significativas para a minha atua€•o como docente.
A disciplina Teoria da Arte veio ao encontro com situa€‡es que foram
vivenciadas durante as sŠries do Ensino Fundamental ao assistir o filme a
Guerra do Fogo, naquele momento, n•o fiz rela€•o com o surgimento do
Teatro ou qualquer manifesta€•o cˆnica, mas durante as leituras do texto O
que pode o Teatro? O texto apresenta um panorama sob o teatro no ƒmbito
social e suas perspectiva enquanto instrumento de transforma€•o social.
Pensar no potencial do teatro na sala de aula a partir de uma nova perspectiva
de compreender as rela€‡es sociais, a leitura do texto abriu espa€o para
pensar a sala de aula como um ambiente de transforma€•o social, o espa€o
que permite ao estudante participar ativamente das aulas de teatro.
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O teatro Š visto como um campo interdisciplinar que interage com as rela€‡es
entre os sujeitos “espet‰culo teatral harmoniza, justap‡e uma variedade de
linguagens que possuem especificidades e c„digos pr„prios, a saber: a
dramaturgia, a atua€•o, a dimens•o acŒstica da cena, a ilumina€•o, a
indument‰ria, a cenografia entre outros” (Lignelli & Pacheco). O teatro Š uma
‰rea do conhecimento que se faz atuante no processo de transforma€•o do
ambiente escolar.

A ideia de que os legados contemporƒneos vieram dos gregos j‰ n•o era vista
como verdades absolutas, a vis•o linear da hist„ria foi desmistificada diante da
vis•o c…clica. Assim passei a perceber as manifesta€‡es cˆnicas como algo
indissoci‰vel ao surgimento do homem e da mulher. A constru€•o hist„rica
das rela€‡es humanas percebe a pr‰tica do teatro como instrumento de
controle social ou de transforma€•o social. O texto direciona o teatro para uma
pr‰tica de liberta€•o social.

A leitura do M„dulo 8 Teoria da Arte agregada ‚ hist„ria e a contribui€•o de
v‰rios escritores que evidenciam um conceito sobre o teatro. Ao analisar as
muitas possibilidades de pensar o teatro ao longo da hist„ria desmistifica-se o
teatro de ponto de vista etnocˆntrico, para a pr‰tica espetacular de todas as
culturas, diferente do teatro em uma estrutura r…gida e estabelecida de pensar
teatro.
A Teoria da Arte contribuiu para a minha forma€•o como arte/educadora que
galga a pr‰tica pedag„gica sob os princ…pios da pluralidade, diversidade e das
diferen€as entre os sujeitos.
Abordagem sobre a Antropologia Cultural cunhada por Luiz Ferreira Makl. A…,
percebe-se o atual conflito entre valores prŠ-estabelecidos e valores que
surgem atravŠs das experiˆncias das TICs. A escola muitas vezes se omite
aos novos estilos de mŒsica, dan€a pintura, linguagem ou aos movimentos que
identificam os jovens. Romper com paradigma Š uma tarefa um tanto complexa
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partindo do pressuposto que o curr…culo muitas vezes Š reprodutor de uma
vis•o etnocˆntrica, que n•o reconhece as diferen€as culturais.

A disciplina de Antropologia entra nesse cen‰rio na proposta de novos
desafios ‚ forma de como organizar o tempo e o espa€o. A produ€•o e a
representa€•o ao significado da cultura ‚ diminui€•o das diferen€as. O espa€o
da antropologia permite repensar o papel da escola. Mas qual Š o papel da
escola? O papel da escola em termos gerais Š a forma€•o para a cidadania e a
democracia. Ent•o, por que a escola continua n•o aceitando o outro?

E qual a rela€•o entre a Antropologia e o teatro no contexto escolar? Bom,
aceitar o fato de que os sujeitos inseridos no contexto escolar Š retrato de
muitas culturas, ent•o, pensar a Antropologia e o Teatro Š pensar que a escola
Š um ambiente com pluralidade cultural. O teatro e a antropologia tˆm
corresponsabilidade de reconhecer as diferen€as que adentram a sala de aula.

A disciplina Psicologia e a constru€•o do conhecimento fez com que eu
percebesse que o teatro tem correla€•o com a psicologia. “Criar Š expressar o
que se tem dentro de si, devendo ser a concep€•o criativa, sempre original e
individual, uma vez que todo esfor€o autˆntico de cria€•o Š interior”. (Matisse
apud Novaes 1977, p.18). Na pr‰tica educativa a habilidade da cria€•o
permanece muitas vezes distante das rela€‡es pedag„gicas. Diante das
leituras dos textos complementares e do M„dulo 5, Psicologia da Constru€•o
do Conhecimento percebi que a criatividade Š algo inerente ao Teatro.

’ medida que eu proponho uma atividade ao aluno, apresentam-se de formas
diferentes, partindo do que o aluno apresenta em sala de aula. Eu propus aos
alunos da 8– SŠrie do Ensino Fundamental que ficassem de olhos fechados e
contei-lhes uma hist„ria ao som de uma mŒsica instrumental. Uma hist„ria que
direcionaria posteriormente o aluno a contar algo da sua vida que ele
considerava como obst‰culo. O estudante X chorou durante a aula, ao
observar senti que algo o incomodava ent•o preferi ele relatasse livremente o
que estava acontecendo e se fosse algo particular que deixei a vontade para
conversar comigo ap„s as aulas. Diante da situa€•o eu senti dificuldades em
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enfrentar a situação, pois fiquei preocupada em me posicionar em um assunto
que era restrito a minha formação, a Psicologia.

A leitura do módulo 5 serviu de suporte para que eu compreendesse até que
ponto posso intervir nas questões psicológicas dos alunos e como pensar a
psicologia dentro do teatro. A leitura permitiu que eu conhecesse formas de
como o estudante aprende, as condições de vida e o contexto social dos
alunos. Diante disso sugeri atividade que dava liberdade ao aluno para contar
suas histórias de vida através de teatro, assim de uma forma espontânea
conheci a história daquele aluno que havia chorado durante a aula, a história
do aluno se tratava de uma perda familiar em que o seu irmão mais velho tinha
sido assassinado por causa do tráfico de drogas. Eu realizei uma atividade
muito próxima do Teatro Fórum, mesmo sem intencionalidade eu recorri a
Augusto Boal, e apliquei parte da técnica do Teatro do Oprimido na minha
aula, as leituras que fiz sobre Augusto Boal só aconteceria na disciplina de
Estágio Supervisionado 2. As histórias registradas pelos alunos giravam em
torno dos problemas sociais dos alunos foram contadas através do teatro, por
meio do teatro fórum. A presença das abordagens teóricas de Vygotksy,
Wallon, Brecht e Boal entraram em cena para compor as aulas de teatro e
minimizar os problemas sociais encontrados em sala de aula.

Para Vygotsky a criatividade é caracterizada como algo inerente ao sujeito, e
como algo de natureza cultural, criadora, transformadora, simbólica. A criação
ganha sentido no desenvolvimento das artes pressupondo um comportamento
tipicamente humano que auxilia no entendimento da condição social. Aplicar a
criatividade em sala de aula é resposta para construir uma sociedade
alicerçada sob os pilares da autonomia, autoconfiança, autocrítica. A postura
de um futuro educador do Ensino de Teatro tem que ter como base: incentivar
a espontaneidade, criatividade e autonomia, comunicação para que o sujeito
interfira como agente de transformação social.

As experiências vividas até o final do curso de Teatro serão de fato algo
inovador na minha prática docente e indiscutivelmente os conteúdos teóricos
vistos durante o processo de formação em Teatro será colaboradores para
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minimizar as situa€‡es de preconceito, baixo autoestima, violˆncia e outras
situa€‡es negativas encontradas no ambiente escolar. Ao final desta disciplina
e ao decorrer do curso percebe-se que a psicologia faz parte da pr‰tica
docente, mesmo que muitas vezes n•o a definimos durante nossas a€‡es
pedag„gicas. O estudo sistem‰tico da Psicologia no Teatro reorganiza as
rela€‡es em sala de aula, pensar que podemos agir como psic„logos Š no
m…nimo ingˆnuo, mas a consciˆncia de que Š importante o enla€o da
Psicologia e o Teatro nas rela€‡es com o outro e no reconhecimento de n„s
mesmos quanto ao respeito ‚s diferen€as.
A teoria da Educa€•o, disciplina, que envolveu as experiˆncias pessoais e
profissionais do professor/estudante prop†s as leituras sobre as Abordagens
Pedag„gicas e a rela€•o com a minha forma€•o. O professor/formador
solicitou ao professor/estudante a rela€•o das abordagens pedag„gicas e as
experiˆncias em sala de aula. Pensar a pr‰tica pedag„gica em sala de aula a
partir das abordagens que influenciaram em minha forma€•o parte do princ…pio
que a rela€•o professor/aluno deve prevalecer com o di‰logo. As atividades
que s•o propostas em sala de aula permitem ao aluno a oportunidade de
interagir com os temas desenvolvidos.
Ao propor uma atividade em sala de aula a disposi€•o das cadeiras Š
primordial para estabelecer a rela€•o horizontal. Segundo Paulo Freire (1976,
p. 66) “[...] o di‰logo Š uma rela€•o horizontal. Nutre-se de amor, humildade,
esperan€a, fŠ e confian€a”. E para que haja essa rela€•o horizontal tem que
romper com a rela€•o de poder n…tida nas cadeiras enfileiradas, ao colocar as
cadeiras em c…rculos ou semic…rculos os alunos e professores ficam em uma
posi€•o de enfrentamento e de uma poss…vel igualdade entre ambos. O teatro
se estabelece nesta rela€•o de di‰logo.

O curso tem uma caracter…stica singular tem como norte principal a utiliza€•o
da tecnologia. Ent•o, a disciplina: A tecnologia na escola 1 Š algo
imprescind…vel para o curso de Teatro a distancia. Durante essa disciplina
constru… e reconstruir conceitos novos, que possibilitaram um novo olhar ao
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uso da internet em sala de aula. Outro ganho importante foi o uso da filmadora
e da m‰quina fotogr‰fica que muitas vezes s•o usadas apenas para registrar
os eventos que acontecem na escola e tornam-se objetos obsoletos e
carca€as pedag„gicas. Eu n•o conhecia a ferramenta Movie Maker, eu fiquei
surpresa com as muitas possibilidades dessa ferramenta em sala de aula,
outro passo importante foi construir o meu Blog Patriciarteduca com o
endere€o eletr†nico http://patricarteduca.blogspot.com/, o Blog fez parte de
outras disciplinas do curso, a ferramenta foi utilizada para postar v…deos,
fotografias, relatos, textos entre outros.

A disciplina Hist„ria do Teatro 1 fez abordagens sobre as manifesta€‡es
art…sticas do homem no processo hist„rico. Desmistificar que o teatro surgiu
outrora ao teatro Grego Š permitir que o Teatro seja compreendido alŠm da
vis•o eurocˆntrica. Como dizer que o teatro surgiu na GrŠcia? Se na China o
teatro de sombra Š milenar? O m„dulo 9 Hist„ria do Teatro 1 de JosŠ das
Gra€a Veloso aborda a hist„ria do Teatro a partir de uma vis•o multicultural,
encontra-se outras explica€‡es para as diversas manifesta€‡es cˆnicas ao
longo da hist„ria, busca quebrar os paradigmas da hegemonia eurocˆntrica de
se pensar teatro.

Assim, foi apresentado na disciplina atravŠs das leituras sobre o teatro de
sombra. O teatro grego teve sua importƒncia hist„ria e determinante em
conceituar o teatro; criar espa€os e festivais para fazer o teatro, os romanos
tambŠm contribu…ram com o Teatro Cl‰ssico. Os povos ind…genas e outras
civiliza€‡es que colaboram para a composi€•o do que conhecemos hoje: O
Teatro.

A disciplina Historia da Arte – Educa€•o 1 aborda a constru€•o do discurso da
arte-educa€•o e os processos de escolariza€•o. Recontando os elementos
hist„ricos ao longo do tempo, partindo dos primeiros sinais de comunica€•o, as
grafias nas cavernas e a evolu€•o da escolariza€•o ao longo da hist„ria, a
interdisciplinaridade ficou clara entre a disciplina da Hist„ria do Teatro 1 a
Hist„ria da Arte/Educa€•o.
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O Laboratório de Teatro 2 permitiu que o professor/estudante tivesse um novo
olhar a relação pedagógica no âmbito do teatro, relação essa que renova-se a
concepção de educação corporal. À prática das relações do corpo, movimento
corporal, voz se relacionam com a formação cultural e artística do
professor/estudante, consequentemente colaborou para aprendizagem não só
nos aspectos cênicos, mas em todo o processo ensino/aprendizagem.

O

teatro na escola contribui para o desenvolvimento do corpo livre, sensível,
lúdico, a partir das experimentações dos movimentos das sensações de ritmo
e de coordenação, assim, a disciplina possibilitou a percepção de que o teatro
se apresenta diante a uma multiplicidade de movimentos.

Cavalari (2005) reconhecer o corpo em sua totalidade é que o sujeito a partir
daí adquiri consciência corporal e discernimentos das diferentes formas de se
movimentar, a consciência corporal possibilita a vivenciar corporeidade, assim
como as partes que compõe o corpo (músculo, articulações, ossos)
proporciona o discernimento das diferentes formas de movimentar-se.
Desenvolver um trabalho de consciência corporal, não simplesmente
desenvolver a lateralidade, o equilíbrio, ou o conhecimento da
dimensão física do corpo, é a partir desta dimensão desenvolver a
consonância do ser, experimentando e conhecendo o mundo, não só
privilegiar as habilidades físicas, mas também o ser, o perceber, o
refletir, o verbalizar o expressar-se (Cavalari, 2005, p. 61)

Através das leituras teóricas e das aulas práticas eu percebi como o corpo, voz
e o movimento corporal constroem o fazer cênico, e que o sujeito passa ser
capaz de perceber as potencialidades do corpo e da voz para construção de
um personagem.

Na disciplina de Laboratório de Teatro 3, nós, professores/estudantes
pudemos colocar em prática os conhecimentos adquiridos através da
montagem de um trecho de um espetáculo de autores indicados pelo
professor/formador. O trabalho foi realizado em grupo e a escolha do texto
ficou livre aos professores/estudante.
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O grupo a qual fiz parte escolheu A pena e a Lei de Ariano Suassuna, por
caracterizar uma comŠdia, tendo um eixo de cunho da cultura popular
nordestina o que o torna extremamente interessante, n•o s„ para quem vai
interpretar os personagens como para quem ir‰ assistir ‚ pe€a. Viver a
personagem Marieta foi uma experiˆncia incr…vel e Œnica. Deixo registrada a
minha participa€•o no f„rum do AVA quanto ‚ personagem Marieta:

Eu sou Marieta e apresento-me como figura m…tica. Sou uma mulher
com sotaque nordestino e fala espalhafatosa, hora sou doce, hora
sou impulsiva. Gosto de ludibriar os homens e disput‰-los. [...]. A
escolha do personagem veio de encontro as minhas ra…zes
nordestina e meus familiares s•o todos nordestinos, eu j‰ morei em
Jo•o Pessoa – Para…ba e durante o tempo de convivˆncia familiar
enraizei o sotaque, o que muito facilitou a aproxima€•o do
personagem [...]

Eu interpretei uma personagem nordestina ‘Maria Ros‰rio’ da pe€a teatral
‘Chico da Cobra e suas mem„rias’ escrita por Denise Silva aluna da escola a
qual eu estudava na 7– SŠrie do Ensino Fundamental, esse fato facilitou reviver
as caracter…sticas de uma personagem com sotaque nordestino. O texto ‘A
pena e Lei pode ser trabalhado em sala de aula, mas algumas pondera€‡es
devem ser tomadas em rela€•o aos estigmas referentes ao personagem negro
Benedito e trazer um debate quanto ‚s quest‡es de racismo e do preconceito.

Figura 7 - Encena€•o da pe€a A pena e Lei de Ariano Suassuna
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Estágio supervisionado 1 Iniciou-se com a solicitação da pesquisa etnográfica
para apontar a realidade da escola a qual o professor/estudante irá estagiar. O
Colégio Estadual Maria do Carmo Lima em Águas Lindas de Goiás foi
escolhido por mim devido ser o meu local de trabalho e desejar desenvolver
um projeto de estágio com a comunidade a qual eu convivia há mais de 11
anos.

A realidade da escola não é novidade para mim que tenho uma história dentro
da instituição e nem muito menos para outras regiões do país que vive a
mesma realidade. Professores que trabalham com a jornada de 60 horas
semanais, salas de aulas superlotadas, baixos salários e outros problemas
pertinentes à profissão do professor. Desenvolver o estágio na escola em que
trabalho foi uma nova experiência, pois eu tive a oportunidade de voltar para a
sala de aula como professora de Arte, só que agora com novos conhecimentos
teóricos e práticos a cerca do ensino de Teatro. A importância do estágio
supervisionado é essencial para repensar a nossa prática docente e para
compreender o papel professor em sala de aula.

Tecnologia na escola 3 foi uma disciplina que apresentou-se de forma
interativa e dinâmica com aplicações na ferramenta do Blog e envolver o
interesse dos alunos no seu cotidiano, atualmente os jovens interagem nas
salas de bate papo, blogs enfim os jovens estão antenados nos ciberespaços.
A disciplina permitiu que o professor/estudante interagisse com os alunos das
suas respectivas escolas através de diversas ferramentas de aprendizagem
virtual. r (LÉVY, 2004). Afirma que a inteligência coletiva possibilita a criação
de formas de organização social e de regulação que permitiriam o pensamento
conjunto, a integração das forças intelectuais, a multiplicação de imaginações
e experiências e a negociação em tempo real das soluções práticas para os
complexos problemas que atravessa a humanidade. À medida que o professor
oportuniza aos alunos construírem o conhecimento através do dialogo e da
colaboração, principalmente ao se apropriar das novas possibilidades que
temos nos ciberespaços. Quando o professor, por exemplo, faz a proposta de
se construir um blog coletivo, os diálogos que são construídos ao longo das
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atividades que s•o direcionadas estreitam rela€‡es e permite aprendizagem
colaborativa.

Hist„ria do teatro no Brasil, disciplina prop†s um artigo sobre a representa€•o
cˆnica de festas t…picas da regi•o onde o professor/estudante mora ou nas
proximidades. Eu decidi por pesquisar sobre a representa€•o cˆnica atravŠs
da Festa da Nossa Senhora das Neves, santa devota do povo Kalunga,
situado do nordeste de Goi‰s. A partir de contos e estudos sobre a festa ‚
santa foi feita uma analise da representa€•o cˆnica do ritual. Na pesquisa eu
fiz analise da performance dos foli‡es atravŠs da reflex•o sobre o encontro
com o corpo da cena e do movimento que comp‡e a reflex•o coletiva do povo
Kalunga.

O projeto de teatro de boneco foi desenvolvido no ColŠgio Estadual Princesa
Daiana em ”guas Lindas de Goi‰s, durante a disciplina do Est‰gio
Supervisionado 3. Para desenvolver o projeto foi necess‰rio que eu retomasse
a pesquisa etnogr‰fica da escola e n•o foi surpresa, a escola apresentava os
mesmo problemas das outras escolas da regi•o, mas com um agravante, a
escola em quest•o tem um problema grave – o turno da fome – Š um turno
chamado tecnicamente de ‘intermedi‰rio’, a escola tem quatro turnos por dia e
cada sala tinha 60 alunos. Ao elaborar o projeto para trabalhar com a oficina
de teatro de bonecos foi preciso adequar ‚ realidade da escola.

Pedagogia do teatro 1 tratou da d ampliou-se as atividades com jogos
dram‰ticos sob as vertentes psicodram‰ticas e sociodram‰tica. Os jogos foram
direcionados a dialogar com os espectadores, reconstruindo a sua hist„ria de
vida como sujeitos hist„ricos e participativos na sociedade. A improvisa€•o de
personagens a partir da express•o corporal, a€•o dram‰tica e espa€o cˆnico.
O Suporte cˆnico trabalhou com a composi€•o do figurino da pe€a O Beijo no
Asfalto de Nelson Rodrigues atravŠs de pesquisa imagŠtica, croqui, molde e
exerc…cio de luz. Foi poss…vel conhecer novas tŠcnicas para composi€•o de um
personagem, a disciplina contribui para que eu adquirisse novas tŠcnicas para
compor figurinos, cen‰rios e ilumina€•o.
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Figura 8 e 9 - Exerc…cio de Ilumina€•o realizado na disciplina Processos de Encena€•o.

A arte e a Cultura Popular, disciplina que trabalhou atravŠs da Narrativa
Pessoal, a proposta possibilitou a valoriza€•o da realidade, da mem„ria e da
hist„rica oral. As mem„rias foram relatadas pelos professores/estudantes que
compartilharam atravŠs dos f„runs e da produ€•o de uma resenha. A literatura
de

Cordel

surgiu

como

uma

proposta

de

atividade

onde

os

professores/estudantes contaram atravŠs do Cordel as suas mem„rias das
festas populares. Eu revivi as mem„rias da minha infƒncia atravŠs das Festas
Juninas e religiosas da cidade satŠlite de Brazlƒndia – Distrito Federal.

Nos Processos de Encena€•o apresentou o texto: “A linguagem da encena€•o
teatral de Jean – Jacques Roubine”. A proposta teatral Š vista por Roubine
como algo vol‰til, inconstante e inovador. H‰ proposta de constru€•o do
espet‰culo atravŠs do olhar de todos os envolvidos em cena. O texto Analise
dos Espet‰culos de Patrice Pavis aborda os elementos da representa€•o
como: voz, mŒsicas, ritmos, espa€o e tempo como elementos que est•o alŠm
da presen€a do ator.
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A criação teatral pode ser composta de elementos como figurino, maquiagens,
objetos e a iluminação os quais constituem o espetáculo e especificam os
detalhes da representação. Na atividade prática eu desenvolvi um projeto de
encenação a partir de um vídeo disponível no You Tube sobre os Sonhos de
Akira Kurosawa, o projeto contou criação de encenação com o figurino,
maquiagem, iluminação e cenário.
O Pedagogia do Teatro 2, a disciplina apresenta a proposta de elaboração de
um projeto de encenação com esquete e finalizando com apresentação do
trabalho final através do uso filmadora e postagem no You Tube. O trabalho foi
realizado em grupo e construído com os elementos propostos ao longo das
disciplinas como: cenário, iluminação, sonoplastia e figurino. A proposta de
uma resenha que abordava o ensino de Teatro na Atualidade foi muito
importante para compreender como o ensino de teatro pode ser trabalhado nas
escolas e as ferramentas que estão disponíveis para interagir o Teatro as
TICs.
O curso de extensão Processos Criativos e Atuação em Telepresença dirigido
pela professora Amanda Ayres, Larissa Ferreira e Guilherme Carvalho sob a
supervisão de Marcus Mota e Hugo Rodas foi ofertado no 7º semestre do
curso de graduação. O curso utilizou-se das tecnologias computacional e da
Internet. O espetáculo, O Banquete, foi apresentado no dia 18 de dezembro de
2011 na sala BT16 do departamento de Artes Cênicas no 53º Cometa Cenas.
O espetáculo foi criado a partir de um processo criativo e coletivo dos
estudantes do curso de Teatro a distância do Pró-Licenciatura.

O estágio Supervisionado 4 foi uma disciplina com a proposta de trabalhar com
as entidades sem fins lucrativos como ONGs, igrejas, organizações sindicais e
outras, enfim o Terceiro Setor. O Estagio Supervisionado foi desenvolvido na
entidade sem fins lucrativos Lar Fabiano de Cristo em Ceilândia. A entidade
atende alunos da Educação Infantil e tem uma turma com alunos de 7 a 13
anos que são atendidos na instituição no contra turno da escola de origem. Eu
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desenvolvi com os alunos uma oficina de bonecos de manipula€•o direta a
partir do trabalho coletivo com os alunos da institui€•o.

Por fim, o curso deu lugar para a elabora€•o do Trabalho Final de Curso (TCC)
onde fa€o reflex‡es a cerca da minha forma€•o acadˆmica e da minha pr‰tica
pedag„gica em sala de aula. A oportunidade de fazer uma releitura do
percurso que tracei durante o curso permitiu que eu percebesse o quanto o
teatro Š importante na minha vida e o potencial que tenho como professora de
Teatro da escola pŒblica. Fazer uma reflex•o de como eu pensava o teatro no
in…cio do curso e de como penso o teatro ao final do curso. Foi uma experiencia
incr…vel conhecer v‰rios autores e fizer releituras dos j‰ conhecidos. Afirmo que
todas essas leituras forma importantes para a constitui€•o do eu professora de
Teatro, eu adquiri uma nova postura de pensar a educa€•o – colaborativa,
inovadora, cooperativa, criadora, transformadora com o suporte das TCIs.
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Considerações Finais

As reflexões e proposta apresentadas aqui parte do compromisso e
responsabilidade que eu professora/estudante do curso de Teatro à distância
tenho no processo da aprendizagem colaborativa a qual teve o papel atuante e
transformador na construção do eu professora, educadora e estudante na
prática teatral. As Tecnologias da Informação da Comunicação (TICs) neste
processo foram fundamentais para o desenvolvimento do curso de teatro e as
experiências descritas serviram para reforças o diálogo no processo de
formação acadêmica.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) teve papel importante para mediar
às relações dos sujeitos na formação do professor de Teatro permitindo que o
ensino de Teatro seja visto como um processo de construção. A minha
atuação como professora de Teatro será pautada no desenvolvimento da
ação-reflexão-ação do fazer teatral, tendo como ponto de partida o
reconhecimento de que o aluno é sujeito da sua aprendizagem. Nessa
trajetória não há dúvidas de que eu me envolvi no processo de formação e que
indiscutivelmente direcionou o meu olhar para compreender o Teatro e as
Tecnologias como algo volátil; inacabado; repletos de possibilidades, onde o
percurso é inimaginável. Cabe, a nós, imaginar e pensar o Teatro e a
Tecnologia em sala de aula como intenção do fazer pedagógico.

Considerando a perspectiva da autonomia e coletividade cabe a nós
professores/estudante do curso de Teatro à distância, o papel de articular o
contexto à prática educativa e criar espaço para o ensino de Teatro na
Educação Básica. O percurso até aqui fez com que eu me sentisse envolvida
num verdadeiro espaço de colaboração, o qual se fez através da dialogicidade
e da autonomia entre todos os participantes do curso de Teatro a distância do
Pró-Licenciatura.
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Anexo I
Fluxograma do curso inicial do Programa Pró-licenciatura de Teatro

Semestre
Módulo de
Acesso

1

o

2o

3o

4o

5o

6o

Módulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

7o
8o

14

29
30
31

Fundamentos do curso - Encontro Presencial
Inaugural (TA)14
Estratégias de Ensino e Aprendizagem a distância
(PE)
Leitura e Produção de Texto (TA)
Teorias da Educação (TA)
A Psicologia e a construção do conhecimento (TA)
Antropologia Cultural (TA)
Laboratório de Teatro 1 (TA)
Teoria da Arte (TA)
História do Teatro 1 (TA)
Tecnologias Contemporâneas na Escola 1 (TA)
Laboratório de Teatro 2 (TA)
Tecnologias contemporâneas na escola 2 (PE)
História do Teatro 2 (TA)
História da Arte-educação 1 (TA)
Laboratório de Teatro 3 (TA)
História da Arte-educação 2 (TA)
Estágio supervisionado 1 (ES)
Tecnologias contemporâneas na escola 3 (PE)
Laboratório de Teatro 4 (TA)
História do Teatro no Brasil (TA)
Laboratório de poéticas contemporâneas (TA)
Estágio Supervisionado 2 (ES)
Laboratório de Arte e Tecnologia (TA)
Projeto Interdisciplinar de ensino e aprendizagem
1 (PE)
Arte e cultura popular (TA)
Estágio supervisionado 3 (ES)
Laboratório de produção interdisciplinar (TA)
Projeto interdisciplinar de ensino e aprendizagem
2 (ES)
Trabalho de Conclusão do Curso (PE)
Seminário Presencial de Conclusão do Curso (TA)

Créditos

Carga
Horária

3

45 horas

6

90 horas

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas

6

90 horas

6
6
6

90 horas
90 horas
90 horas

10

270 horas

10
3

270 horas
45 horas

Legenda das abreviaturas: Trabalho Acadêmico (TA), Prática de Ensino (PE), Estágio Supervisionado (ES)
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Anexo II
Novo Fluxograma do Programa Pró-licenciatura de Teatro

Semestre
M€dulo de
Acesso
1

2‡

3‡

4‡

5‡

6‡

7‡

Módulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fundamentos do Curso – Encontro Presencial Inaugural (TA)‚
Estratƒgias de Ensino e Aprendizagem a Dist„ncia (PE)
Leitura e Produ…†o de Texto (TA)
Teorias da Educa…†o (TA)
A Psicologia e a constru…†o do conhecimento (TA)
Antropologia Cultural (TA)
Laborat€rio de Teatro 1 – Introdu…†o ˆ Linguagem c‰nica (TA)
Teoria da Arte (TA)
Hist€ria do Teatro 1 (TA)
Tecnologias Contempor„neas na Escola 1 (TA)
Laborat€rio de Teatro 2 – Movimento e voz (TA)
Tecnologias contempor„neas na escola 2 (PE)
Hist€ria do Teatro 2 (TA)
Hist€ria da Arte-educa…†o 1 (TA)
Laborat€rio de Teatro 3 – Introdu…†o ˆ interpreta…†o (TA)
Hist€ria da Arte-educa…†o 2 (TA)
Hist€ria do Teatro no Brasil (TA)
EstŠgio curricular supervisionado em Teatro I (ES)
Tecnologias contempor„neas na escola 3 (PE)
Laborat€rio de Teatro 4 – Teatro de formas animadas (TA)
Suporte C‰nico (TA) – Cenografia, Ilumina…†o, Sonoplastia
Pedagogia do Teatro I (PE)
EstŠgio curricular supervisionado em Teatro II (ES)
Pedagogia do Teatro II (PE)
Processos de Encena…†o (TA)
Arte e cultura popular (TA)
EstŠgio Curricular Supervisionado em Teatro III (ES)
EstŠgio curricular supervisionado em Teatro IV (ES)
Trabalho de Conclus†o de Curso (TA)
SeminŠrio presencial de conclus†o de curso (TA)

Sub-Totais

Carga
Horária
45 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
90 horas
105 horas
120 horas
105 horas
30 horas
2655
horas
200 horas
2855
HORAS

Créditos
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
7
2
177

Atividades extracurriculares

13,33

TOTAIS

190,33

¹ Parecer CNE-CP 21-2001, página 13.
² Legenda das abreviaturas: Trabalho Acadêmico (TA), Prática de Ensino (PE), Estágio Supervisionado (ES)

Observação: Esta normatização foi proposta pela Comissão de Graduação e aprovada em Reunião de Colegiado em
14 de dezembro de 2010 e de acordo com Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 ( Diário Oficial da União,
Brasília, 04 de março de 2002. Seção 1, p. 09) que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de
graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.
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Figura: 10. Página do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
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Figura 9 Projeto Interventivo do Estágio Supervisionado 4

Figura 12 Projeto Interventivo do Estágio Supervisionado 4
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Figura 13 e 14 Espet‰culo O Banquete – Curso de Extens•o Processos
Criativos e Atua€•o em Telepresen€a.
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Figura 15 e 16 Espet‰culo O Banquete – Curso de Extens•o Processos
Criativos e Atua€•o em Telepresen€a
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