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ENVELHECER♪ 

(♫) A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer 

A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer 

Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer 

Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer 

Não quero morrer, pois quero ver 

Como será que deve ser envelhecer 

Eu quero é viver pra ver qual é 

E dizer venha pra o que vai acontecer (♪) 

(♫...), pois ser eternamente adolescente nada é mais demodé 

Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer 

Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender 

Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr 

Não quero morrer, pois quero ver 

Como será que deve ser envelhecer 

Eu quero é viver pra ver qual é 

E dizer venha pra o que vai acontece (♪) 

(ARNALDO ANTUNES, 2009) 
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RESUMO 

 

O aumento do envelhecimento populacional já é uma realidade segundo as 

configurações demográficas brasileiras. Porém, poucas medidas estão sendo tomadas 

para enfrentar esse desafio e melhorar a qualidade de vida desse grupo populacional, 

desencadeando, assim, grandes mistificações e descriminações sobre a velhice na 

contemporaneidade. Por essa razão, emerge a necessidade de qualificar profissionais de 

diversas áreas para atender essa nova demanda, em especial a área de educação. A 

educação para idosos normalmente é feita em espaços não-formais e conta com o apoio 

de diversos profissionais das áreas de licenciatura, especificamente: o professor de 

teatro, o qual é capaz de elaborar atividades teatrais para práticas sociais com idosos. 

Nesse contexto, esta pesquisa busca investigar se a temática envelhecimento e 

longevidade é abordada nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos Cursos de Teatro 

Licenciatura no Brasil, observando, principalmente, se nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado III e/ou IV abordam o ensino em espaços não-formais para idosos. 

Utilizou-se como base teórica as reflexões sociológicas de Bauman sobre modernidade-

líquida associada aos teóricos do teatro-educação. Além disso, utilizou-se como base 

metodológica a pesquisa social documental com abordagem quali-quantitativa, cuja 

análise de dados foi realizada com base em Bardin e nas leis do MEC e da nova 

LDBEN. O resultado se apresenta de maneira insuficiente, visto que dos 49 cursos de 

graduação em Teatro Licenciatura pesquisados, somente dois abordam o tema 

envelhecimento nos seus PPP, especificamente nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado III e/ou IV, os quais pertencem às seguintes Instituições de Ensino 

Superior: UNIRIO e UFPE. Conclui-se que a necessidade de inclusão do tema 

envelhecimento e longevidade nos fluxogramas curriculares dos cursos de graduação 

em Teatro Licenciatura faz-se urgente e, por isso, sugere-se, ao final desta pesquisa, a 

integração da educação gerontológica às disciplinas dos cursos de Teatro Licenciatura 

de modo transversal, contínuo e permanente, como a criação de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação do Envelhecimento e Longevidade Humana nos fluxogramas 

curriculares dos cursos de Licenciatura, inclusive nas graduações de Teatro. 

Palavra Chaves: Cursos de Teatro Licenciatura; Projetos Políticos Pedagógicos (PPP); 

Envelhecimento populacional; Gerontologia.  
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ABSTRACT 

The increase in the aging population is a reality according to Brazilian demographics. 

However, few measures are being taken to address this challenge and improve the 

quality of life of this population group, thus triggering great mystification and 

discrimination regarding aging in contemporary society. Therefore, the need arises to 

qualify professionals from various fields to meet this new demand, especially in the 

field of education. Education for seniors is usually done in a non-formal environment 

with the help of many professionals from all academic fields. Specifically: the drama 

teacher, who is able to develop theatrical activities for seniors using exercises with a 

socializing/inter-activity character. In this context, this research aims to investigate 

whether the aging and longevity issues are addressed in Pedagogical Political Projects 

(PPP) of Theatre Degree courses in Brazil, questioning primarily if the Supervised 

Internship III and/or IV courses address the teaching of seniors in the non-formal 

environment. As the theoretical basis were used the sociological reflections by Bauman 

on liquid-modernity which is associated with theater-education theorists. Furthermore, 

as a methodical basis, the social/documented search method with qualitative and 

quantitative approaches was used, of which the data analysis was based on Bardin and 

the laws of the MEC and the new LDBEN. The result of the research shows a negative 

picture: out of the 49 undergraduate Degrees in Theatre that were surveyed, only 2 

address the aging issue in their PPPs, particularly in the courses of Supervised 

Internship III and/or IV belonging to the following Academic Institutions: UNIRIO and 

UFPE. We conclude that the need for inclusion of the topic in aging and longevity 

flowcharts in the curricula of undergraduate Degrees in Theatre is an urgent matter. 

Therefore, at the end of this research, we recommend the integration of gerontology 

education with the under-graduate Theatre Degree courses, using the transverse method, 

in a continuous and permanent manner, like the creation of National Curriculum 

Guidelines for Education on Aging and Human Longevity in the curricula of 

undergraduate courses, including degrees in Theatre. 

Key Words: Undergraduate Degree in Theatre; Pedagogical Political Projects (PPP); 

Aging Population; Gerontology 
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PRÓLOGO DO ESPETÁCULO 

Apesar da conotação negativa, o envelhecimento é uma conquista social que 

deve ser registrar em qualquer comunidade humana, assim como se deve reconhecer 

que isso trará grandes desafios para as políticas públicas. 

Dessa forma, o conceito de velhice implica mais que uma simples determinação 

de idade biológica, isto é, a velhice envolve questões sociais e culturais. Em outras 

palavras, o idoso não é somente aquele que tem mais idade, mas deve ser visto como 

um cidadão que pode continuar produtivo, desde que lhe sejam concedidas condições 

para qualidade de vida. 

Como acontecimento histórico, é essencial destacar que, no início do século 

passado (séc. XX), o envelhecimento era visto como um fenômeno gradativo e 

tipicamente europeu. Porém, com a chegada do século XXI essa realidade mudou, o 

envelhecimento populacional deixou de ser gradativo e tipicamente europeu e 

desenvolveu-se aceleradamente em quase todos os países, inclusive nas regiões em 

desenvolvimento, como é o caso da América Latina. 

Por essa razão, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu como limite 

inicial caracterizador da velhice - a idade dos cidadãos. Nos países desenvolvidos, o 

cidadão é caracterizado como idoso quando tem 65 anos de idade ou mais, visto que, 

nesses lugares há um cenário socioeconômico favorável, enquanto nos países em 

desenvolvimento o idoso é aquele que tem 60 anos ou mais de idade (OMS, 2012). 

Deve-se, entretanto, ressaltar que atualmente os indivíduos, independente de 

lugar, estão vivendo mais em razão de melhoras na nutrição, nas condições sanitárias, 

nos avanços da medicina, no ensino e no bem-estar econômico. 

Estima-se que por volta de 2050, haverá um crescimento de 1 idoso a cada 5 

pessoas no mundo, no Brasil estima-se que em 2025 o país ocupará o sexto lugar no 

ranking mundial sobre quantitativo de idosos, alcançando, aproximadamente, 32 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. O que significa que o 

envelhecimento da população já é um fenômeno contemporâneo que não pode mais ser 

ignorado e desconhecido pela sociedade (UNFPA, 2012). 

Com base nisso, grandes desafios precisam ser enfrentado sem diferentes áreas 

do conhecimento, em especial na área de educação, uma vez que, a educação, foi 

chamada para responder às tensões e às contradições produzidas numa sociedade que 
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tenta administrar profundas desigualdades estabelecidas pela consequências capitalista 

(TAAM, 2009).  

Segundo o livro ―Vida Líquida‖ de Bauman (2007), o capitalismo originou a 

descartabilidade e consumo excessivo na sociedade contemporânea, os quais 

produziram a individualização nas relações da modernidade atual, trazendo grandes 

exclusões sociais. Em decorrência disso, o mesmo autor afirma que ―a educação serve 

para tornar o mundo mais hospitaleiro com a humanidade, contestando as experiências 

do dia-a-dia, enfrentá-las e desafiar as pressões que surgem no ambiente social‖ 

(BAUMAN, 2007, p. 21). 

Emerge em meio a todo esse contexto a necessidade de serem preparados 

profissionais de educação capazes de atender a essa nova demanda populacional, a de 

idosos, de modo que tenham competências para tal. Preparar esses profissionais para 

essa nova situação requer interferências no seu processo de formação, ou seja, nas 

graduações de cursos superiores em Licenciatura.  

Desse modo, as Universidades não estão eximidas dessa responsabilidade de 

submeterem-se às necessidades sociais. Para que se cumpra o papel das Instituições 

Universitárias de corresponder de modo eficaz a estas demandas, é preciso começar pela 

base que são as Propostas Curriculares. Elas precisam contemplar ações voltadas para 

preparar os acadêmicos de modo que possam atuar no mercado de trabalho de forma 

qualificada a atender às necessidades evidentes. Portanto, o currículo precisa adequar-se 

a essas mudanças. 

Segundo Sacristán (2000, p. 17): 

 

... um determinado nível educativo ou tipo de instituição, sob qualquer 

modelo de educação, adota uma posição e uma orientação seletiva 

frente à cultura, que se concretiza, precisamente, no currículo que 

transmite. O sistema educativo serve a certos interesses concretos e 

eles se refletem no currículo. 

 

À luz dos fatos citados e das minhas experiências durante o meu curso de 

graduação em Teatro Licenciatura, quando escrevi sobre as práticas teatrais com idosos 

em instituições de São Luís (Maranhão) na monografia de Conclusão de Curso (Junho 

2010), verifiquei que existem poucas instituições que disponibilizam atividades teatrais 

para idosos e consequentemente um número baixo de professores de teatro dando aula 

para esse segmento.  
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Os resultados indicaram os seguintes fatos: o desconhecimento dos alunos do 

curso de Teatro Licenciatura referente às metodologias aplicadas a essa faixa etária, 

além da falta de orientações e qualificação dos professores do curso. 

Essas razões me levaram a dar continuidade nos estudos de Gerontologia Social
1
 

e, em especial, esta pesquisa busca investigar se o tema envelhecimento é abordado nos 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos de Teatro Licenciatura no Brasil. 

Vale ressalta que grandes trabalhos relativos à Envelhecimento e Teatro foram 

realizados, dentre eles: Oficina de teatro da UNATI – Ana Paula Cordeiro (2003); 

Oficinas de jogos teatrais de Viola Spolin como reencantamento possível emergido no 

espaço no imaginário de um grupo de idosos – Pierre Soares Brandão (2006); Pequenos 

Espetáculos da Memória – Beatriz Pinto Venâncio (2008); Teatro Renascer: Diário de 

Bordo – Carmela Côrrea Soares (2010); Redescobrindo arte na terceira- Gracielle Costa 

(2010);  A prática teatral no envelhecimento – Diego Felix Miguel (2011) e outros. 

A maioria desses trabalhos são voltados para o lado terapêutico e experimental. 

Mas, esta pesquisa traz um foco diferencial que incide na inclusão do envelhecimento 

nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) do curso de graduação em Teatro 

Licenciatura. 

Para isso foi preciso levantar e identificar o número de Instituições de Ensino 

Superior (IES) que disponibilizam online, especificamente no site do MEC (busca 

interativa e-MEC) os Cursos de Teatro Licenciatura (TL) no Brasil; mapear, analisar e 

avaliar os Projetos Políticos Pedagógicos juntamente com os fluxogramas curriculares 

dos Cursos de Teatro Licenciatura no Brasil; e verificar se as disciplinas de estágio 

supervisionado III e/ou IV presentes nos fluxogramas curriculares dos cursos de Teatro 

Licenciatura abordam o ensino não-formal para idosos. 

Com esta pesquisa social documental - com abordagem quali-quantitativa - 

pretendeu-se contribuir para a formulação de subsídios reflexivo-críticos junto às 

políticas educacionais que levem em conta o aumento do número de idosos no Brasil e o 

tema do envelhecimento a serem abordados nos cursos de Teatro Licenciatura do país 

trazendo, assim, mudanças sociais sobre o significado de velhice. 

Além disso, esta pesquisa utilizou fontes que inclui documentos históricos, 

documentos públicos, leis, conteúdos da mídia de massa - internet, anais em congressos, 

registros estatístico (IBGE), registros institucionais (IES) e outros. Os documentos 

                                                           
1
 A Gerontologia Social estuda o processo do envelhecer em todos os tempos e ambientes, além de 

estudar a atuação política dentro da perspectiva do ser que envelhece.  
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podem ser mais significativos pelo o que deixam de fora (práticas da vida 

organizacional), assim como pelo que contêm (reflexos do contexto social e político).     

A pesquisa social documental possibilita um conhecimento do passado, já que os 

dados documentais são capazes de oferecer conhecimento objetivo da realidade que foi 

escrita. As fontes documentais, segundo May (2004), tornam-se importantes para 

detectar mudanças na população, na estrutura social e cultural, permite também a 

obtenção de dados com menor custo de análise, além de favorecer a obtenção de 

informações sem constrangimento de sujeitos, pois a pesquisa não contém entrevista e 

nem questionários. 

Assim, o universo desta pesquisa foi constituído por 49 Cursos de Teatro 

Licenciatura (TL) e suas respectivas Instituições de Ensino Superior (IES), cadastradas 

no sistema e-MEC (busca interativa). A coleta de dados aconteceu nos meses de abril a 

dezembro do ano de 2012, totalizando oito meses de coleta.  

Primeiramente, foi realizado um levantamento documental na plataforma do 

MEC, especificamente, na busca interativa do sistema e-MEC (http://emec.mec.gov.br), 

referente ao número de cursos de Graduação em Teatro Licenciatura no Brasil e quais as 

Instituições de Ensino Superior (IES) que as oferecem.  

O e-MEC é o sistema de tramitação eletrônica dos processos de regulação 

(Credenciamento e Recredenciamento de Instituições de Ensino de Superior - IES, 

Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos), 

regulamentados pelo Decreto nº. 5.773, de 9 de maio de 2006. Segundo informações do 

site do MEC (2012): 

O Cadastro da Educação Superior (Cadastro e-MEC) é uma 

ferramenta que permite ao público a consulta de dados sobre 

instituições de educação superior e seus cursos. Em relação às 

instituições de ensino, é possível pesquisar informações sobre as 

universidades, centros universitários e faculdades vinculadas ao 

sistema federal de ensino, que abrange as instituições públicas federais 

e todas as instituições privadas de ensino superior do país. O Cadastro 

informa dados, como a situação de regulação das instituições e dos 

cursos por elas oferecidos, endereços de oferta e indicadores de 

qualidade obtidos nas avaliações do MEC. (e-MEC, 2012). 

 

Desta maneira, pode-se dizer que o e-MEC é um sistema eletrônico de 

acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no Brasil. O sistema 

torna os processos mais rápidos e eficientes, uma vez que eles são feitos 

eletronicamente.  

http://emec.mec.gov.br/
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O mesmo foi criado para fazer a tramitação eletrônica dos processos de 

regulamentação. Pela internet, as instituições de educação superior fazem o 

credenciamento e o recredenciamento, buscam autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos. Está em funcionamento desde janeiro de 2007, 

permitindo sempre a abertura e o acompanhamento dos processos das IES de forma 

simplificada e transparente.  

Após este levantamento das IES que oferecem o curso de Graduação em Teatro 

Licenciatura no sistema e-MEC, constataram-se 49 cursos cadastrados e separou-se o 

quantitativo por região para uma melhor visualização.  

Em seguida, partiu-se para a segunda etapa, a qual consistiu em levantar nos 

sites de cada IES o Projeto Político Pedagógico (PPP) e os Fluxogramas Curriculares 

dos cursos de TL. Esse levantamento colaborou para uma análise do crescimento 

quantitativo de curso de TL ao longo dos anos (1960-2013). 

A escolha da busca nos sites de cada IES foi um critério com base na Portaria 

Normativa Nº 40, de 12 de Dezembro de 2007 no Capítulo IV, Art. 32 § 2º que diz: ―A 

instituição manterá em página eletrônica própria, para consulta dos alunos ou 

interessados, registro oficial devidamente atualizado das informações referidas ao 

projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e 

critérios de avaliação‖. 

Posteriormente, mapeou-se de maneira descritiva o perfil de cada curso de TL 

com base no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância 

2012, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), nos seguintes pontos: se o PPP contempla as demandas efetivas 

de natureza econômica e social da região e do país; quais os objetivos do curso e se 

apresentam coerência ao perfil do egresso, a estruturas curriculares e no contexto 

educacional; citar perfil do profissional egresso e suas competências; análise da 

estrutura curricular levando em conta aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade, 

articulação de teoria e prática, disciplinas relacionadas à educação. 

Depois de fazer o mapeamento e análise do perfil de cada curso de TL por 

região, segundo o método de Análise de Conteúdo de Bardin (1977)
2
,percebeu-se em 

cada fluxograma curricular, um número extenso de disciplinas e cargas horárias. Como 

                                                           
2
Bardin (1977) assinala que a análise de conteúdo é um método muito empírico, dependente do tipo de 

‗fala‘ a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo.  
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esta pesquisa prioriza investigar se o tema de envelhecimento é abordado no PPP e/ou 

fluxograma curricular, usou-se o critério de seleção e classificação das disciplinas 

relacionadas à educação em quatro blocos, cujas nomenclaturas das disciplinas eram 

comuns à maioria das matrizes. Com os blocos definidos quantificaram-se as disciplinas 

presentes ou ausentes na estrutura curricular dos cursos. 

O primeiro Bloco chamou-se Formação Pedagógica Básica, o qual analisou se 

os cursos de TL apresentavam as seguintes disciplinas: Didática; Psicologia da 

Educação; Educação, Sociedade e Cultura; Instrumentos e Fundamentos da Educação; 

Educação e Tecnologias Contemporâneas; Filosofia da Educação; Psicologia do 

Aprendizado; Didática da Licenciatura; Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico; 

Currículo, Gestão e Políticas Educacionais; Profissão Docente; Organização da 

Educação Brasileira. 

O segundo Bloco foi chamado de Componentes do Teatro-Educação que 

continha as seguintes disciplinas: Metodologia do Ensino de Teatro I e II; Metodologia 

e Prática do Ensino do Teatro I e II; Jogos Teatrais; Improvisação; Teoria do Ensino em 

Teatro; Fundamentos do Teatro-Educação; Fundamentos da Arte-Educação; Pedagogia 

do Teatro; Práticas de Ensino em Teatro; Teatro e Educação; Novas Tecnologias e o 

Ensino do Teatro.  

O terceiro Bloco chamou-se de Estágio Curricular Supervisionado que 

continha as seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado I ao IV; Estágio 

Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Estágio Supervisionado III. 

O quarto e último Bloco classificou-se de Práticas Teatrais Contemporâneas 

que apresentavam as seguintes disciplinas: Projeto Interdisciplinar I e II; Seminário 

Interdisciplinar I ao III; Libras; Teatro para Infância e Juventude; Tópicos de Práticas 

Educativas Integradas I, II e III; Projeto Social; Teatro e Inclusão Social; Projeto de 

Extensão I e II. 

Depois da separação das disciplinas por Blocos, verificou-se nos PPP de cada 

curso se as disciplinas do 3º Bloco, especificamente Estágio Supervisionado III e/ou IV 

apresentavam alguma abordagem de conteúdo sobre ensino não-formal para pessoas 

idosas. 

Com o intuito de facilitar o olhar do leitor e familiarizá-lo com os termos 

específicos do teatro e da pesquisadora/artista/professora, o trabalho foi organizado da 

seguinte forma: 
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Na Parte I, intitulei ―Fundamentação Teórica - Leitura em Dois Atos‖. No 

Primeiro Ato procurei mostrar o aumento do número de idosos através das 

configurações demográficas brasileiras juntamente com os desafios da educação 

contemporânea. Nesse contexto, tracei uma visão histórica e social da educação 

associada à ideia sociológica de Bauman (este sociólogo defende a educação como 

sendo necessária para toda vida) e mostrando a necessidade de mais profissionais na 

área de educação não-formal. 

Já o Segundo Ato, esquematizei um panorama do Teatro-Educação no Brasil nos 

contextos históricos e sociais, ressaltando o surgimento dos cursos de Teatro 

Licenciatura e quais as mudanças curriculares sofrida por eles, além de, suscitar a 

importância do teatro no ensino não-formal como prática social. Através desses dois 

atos o leitor compreenderá melhor a escolha do meu tema para a dissertação de 

mestrado. 

A Parte II foi dividida em dois capítulos, o primeiro chamei de ―Ensaio Teatral - 

Cursos de Graduações em Teatro Licenciatura (cadastrados no Sistema e-MEC)‖, nessa 

parte faço uma discussão e análise de resultados desta pesquisa.  

Para a escritura desta etapa, parti da comparação de um ensaio teatral, porque o 

ensaio é o momento onde os artistas (diretor, ator, figurinista, cenógrafo e outros) 

conseguem refletir, criar e produzir (para o futuro espetáculo). Desse modo, os 

resultados e a discussão desta pesquisa são nomeados de acordo com um ensaio 

teatralal. Cada dado coletado serviu para refletir e produzir futuras atitudes sociais para 

o espetáculo da longevidade. 

 A discussão e os resultados da pesquisa para melhor entendimento do leitor 

foram divididos por regiões do Brasil, sistematizados por meio de tabelas, gráficos e 

figuras. 

O segundo capítulo (da Parte II) intitulei de ―Composição Cênica - Classificação 

das disciplinas relacionadas à educação e o ensino não-formal para idosos nos PPP‖. 

Nesse capítulo investiguei nos PPP e fluxogramas curriculares dos cursos de graduação 

em TL quais disciplinas estavam associadas à educação e se uma delas abordava o 

ensino não-formal para idosos. A discussão foi toda fundamentada com base na 

―Fundamentação Teórica - Leitura da Peça em Dois Atos‖ (Parte I). 

Para finalizar, apresento minhas considerações finais, intituladas de ―Epílogo do 

Espetáculo - Antes que as cortinas se fecham‖. Este discurso final do espetáculo 

(pesquisa) proponho a criação de uma lei capaz de incluir o tema envelhecimento nos 
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currículos dos cursos de graduação em Licenciaturas, em especial o de Teatro. Por fim, 

apresento os créditos (referências utilizadas e os anexos fundamentais nessa pesquisa). 
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PARTE I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (Leitura em dois atos) 

 

PRIMEIRO ATO - CONFIGURAÇÕES DEMOGRÁFICAS E OS DESAFIOS DA 

EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, que ocorre em quase 

todos os países, inclusive os em desenvolvimento como é o caso do Brasil. Segundo o 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), dos 15 países com mais de 15 

milhões de idosos, 7 são considerados em desenvolvimento (UNFPA, 2012). 

O mesmo ainda ressalta que ―nos vários continentes, a cada segundo duas 

pessoas celebram seu sexagésimo aniversário – em um total anual de quase 58 milhões 

de aniversário de 60 anos‖. Por essa razão, o envelhecimento populacional pode ser 

considerado como uma das maiores tendências do século XXI (UNFPA, 2012, p.3). 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

1991, o grupo de crianças de zero a quatro anos representava 5,7% da população total, 

porém em 2000, estes percentuais caíram para 4,9% chegando hoje a 3,7%. 

Simultaneamente, foi observado um crescimento na participação relativa da população 

com 65 anos ou mais, que em 1991 representava 4,8%, passando a 5,9% em 2000 e 

chegando a 7,4% da população total em 2010 (IBGE, 2012). 

Existem atualmente cerca de 23,5 milhões de brasileiros acima de 60 anos, o que 

significa 12% da população total, podendo a mesma dobrar em termos absolutos por 

volta de 2030. A expectativa de vida também cresceu, estima-se 74 anos de vida para o 

brasileiro, um acréscimo de 25 anos comparados a 1960. Além disso, o mesmo censo 

destaca que a maior concentração de idosos encontra-se nos centros urbanos e nas 

regiões Sul e Sudeste (IBGE, 2012). 

Esse crescente número é resultado das baixas taxas de natalidade e/ou 

fecundidade, melhorias pontuais de necessidades básicas, como: saneamento básico, 

melhores condições de saúde pública aliada ao avanço da medicina, acesso a nutrição, a 

informações de planejamento familiar, e ao ensino (IBGE, 2012). 

Estes resultados não são suficientes para trazer uma longevidade com qualidade 

de vida aos brasileiros, visto que o crescimento demográfico aconteceu de forma 

acelerada, em um período curto de 30 anos, comparado aos países desenvolvidos, onde 

esta transição se deu de forma lenta. 
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Nesse contexto, Barroso (2006), assinala que ―a mesma sociedade brasileira que 

desejou que seus integrantes vivessem muitos anos, não criou condições para que eles 

pudessem usufruir dessa conquista‖ (BARROSO, 2006, p. 244). 

Por esse comentário nota-se que em qualquer estado brasileiro existem inúmeros 

contrapontos que interferem na longevidade, tais como: insuficientes produções 

científicas acerca do envelhecimento; deficiência de preparo, orientação e qualificação 

de atendimento aos velhos em bares, restaurantes e supermercados; existem poucos 

centros de investigações multidisciplinares orientadas a investigar a questão velhice em 

suas dimensões; ausência de políticas públicas de inclusão para essa faixa etária, 

especialmente voltada para educação; falta de qualificação de profissionais para lidar 

com o envelhecimento, principalmente professores de teatro; carência em infraestrutura 

urbana capaz de trazer segurança e conforto ao velho e outras inúmeras preocupações 

relacionadas às condições de se adquirir uma longevidade com qualidade de vida.  

Talvez a causa de todos esses contrapontos, seja a concepção e a configuração 

socioeconômico-cultural dos brasileiros em relação ao significado de velhice na 

contemporaneidade, pois segundo Bauman (2008), a sociedade está em um tempo que 

passa cada vez mais rápido, que flui e se dissolve, conhecida como modernidade-líquida 

ou sociedade pós-moderna, cujo seu princípio voltou-se para a vida do consumo, para a 

variedade de produção, frutos do capitalismo emergente. E aqueles que não conseguem 

acompanhar os ritmos dos avanços tecnológicos são deixados para trás. Obedecendo, 

assim, à lei do mercado, na qual a dignidade da pessoa, está cada vez mais vinculada à 

alegria presente da globalização, do ―status” da ação individual. 

 Almeida et al. (2009, p. 41), acrescentam ainda que ―a relação com 

conhecimentos passados, torna-se supérflua, ocasionando o colapso do pensamento, 

onde o esquecimento, a descontinuidade e a desvinculação tornam-se o combustível das 

relações humanas‖. Devido a essa cultura, criam-se diversas mistificações sobre a 

velhice e desperta o medo de envelhecer. 

 Barroso (2006, p.245), informa que ―um dos maiores desafios a ser enfrentado 

por estudiosos do envelhecimento está em romper com os conceitos genéricos da 

velhice‖. Pois, infelizmente o ser velho é caracterizado em nossa sociedade como um 

ser que vive como um pesado fardo, carregado de valores negativos. Envelhecer é 

sinônimo de perda, privação, desgaste, atraso, sedentarismo ou até mesmo conhecido 

como: ―pessoa que não consegue acompanhar os avanços contemporâneos‖. Além 

disso, é visto também como um corpo cheio de doença (TÓTORA, 2006). 
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Estes estigmas explícitos presentes na cultura individualista imposta pela nossa 

modernidade-líquida ensinam o termo ―velho‖ com tom pejorativo, incentiva a ilusão da 

eterna juventude, desencadeando ―uma aversão a se tornar velho e acreditando que o 

velho é sempre o outro‖ (TÓTORA, 2006, p. 28).  

Torna-se lamentável estas mistificações em uma sociedade que avança, pois a 

velhice deveria ser considerada como um processo biológico e individual (conforme as 

necessidades psicológicas, sociais, mentais, culturais e de gênero). 

Ante essa constatação, surgem inúmeras inquietações, entre elas: o que fazer 

com o aumento de pessoas velhas no Brasil? Como inseri-las socialmente à nossa 

modernidade-líquida? Como possibilitar longevidade com qualidade de vida? Para 

garantir respostas a estas preocupações, Lima-Costa e Veras (2003, p.700) destacam 

que: 

Temos de encontrar os meios para incorporar os idosos em nossa 

sociedade, mudar de conceitos já enraizados e utilizar novas 

tecnologias, com invenção e sabedoria, a fim de alcançar de forma 

justa e democrática a equidade na distribuição dos serviços e 

facilidades para o grupo populacional que mais cresce em nosso país. 

 

Em concordância, Barroso (2006, p. 250) simplifica que: ―a sociedade precisa 

encontrar junto com os idosos, caminhos que lhes possibilitam exercer atividade que lhe 

sejam significativas, e lhes proporcionem reconhecimento social‖. Um desses caminhos 

e meios que poderá contribuir para a desmistificação da velhice e propor um 

reconhecimento social através de atividades com o velho é a educação. Pois, de acordo 

com Bauman (2007, p. 167), ―precisamos da educação ao longo da vida para termos 

escolhas. Mas precisamos dela ainda mais para preservar as condições que tornam essa 

escolha possível e as colocam ao nosso alcance‖.  

 

1.1 Histórico da Educação no contexto social brasileiro 

A educação está presente desde sempre na história do homem e ninguém escapa 

dela. Segundo Brandão (2007, p.7) ―em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um 

modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com a educação: para 

aprender, para ensinar, ou para os dois, para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 

todos os dias misturamos a vida com ela‖.  

Não há uma forma única, nem um único modelo de educação. A escola não é o 

único lugar onde ela acontece e talvez nem seja sempre o melhor, o ensino escolar não é 
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a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante, existem 

inúmeras formas de educação e cada sociedade tem a sua. 

O mesmo autor ainda ressalta que ao longo da história da educação, a mesma 

esteve repleta de períodos cruciais, cujo seus mecanismos confiáveis juntamente com as 

estratégias experimentadas estavam perdendo espaço e credibilidade em relação à 

realidade, precisando continuamente ser reformuladas e revistas para com a sua 

sociedade que avança. Isso significa que para se discutir e contextualizar a educação e o 

ensino é necessário fazer sempre referências às questões políticas, sociais, culturais e 

econômicas da sociedade e acompanhar suas transformações (BRANDÃO, 2007). 

Do ponto de vista sociológico, é interessante salientar que antigamente com a 

modernidade-sólida
3
, a educação era vista inicialmente como uma instituição funcional 

fortemente estruturada com mobilização ideológica ao estabelecimento da modernidade 

como império da ordem (ao lado de hospitais, fábricas). 

 De acordo com Bauman (1999), império da ordem significou um meio estável, 

previsível, monótono para ações ao longo da vida, capaz de dominar a era com 

princípios duradouros, podendo ser analisado também como ―um direito monopolista de 

atribuir sentido e de julgar todas as formas de vida a partir de um ponto de vista superior 

desse monopólio que é a essência da ordem social moderna‖ (BAUMAN, 1999, p.235). 

A escola era, portanto, conhecida como ―produto‖ para transmitir e conservar 

conhecimento, traduzida também como sede a partir da qual se universalizava os 

valores utilizados para a integração social e os intelectuais (professores e educadores), 

eram as únicas pessoas capazes de fornecer a receita, para aqueles alunos incultos e 

vulgares do que seria uma vida correta e moral (ALMEIDA et al., 2009). 

Neste sentido, alguns teóricos da educação denominam a educação moderno-

sólida como uma tendência pedagógica conhecida como: Pedagogia Liberal Tradicional, 

a qual recebeu influências das ideias da Revolução Francesa de ―igualdade, liberdade e 

fraternidade‖ e, segundo Ferraz e Fusari (1993, p. 30): 

 

Do ponto de vista metodológico, os professores, seguindo essa 

pedagogia tradicional (que alguns casos permanecem até hoje), 

encaminham os conteúdos através de atividades que seriam fixadas 

pela repetição e tinham por finalidade exercitar a vista, a mão, a 

                                                           
3
 Modernidade-sólida ou modernidade são termos usados por Bauman, (1999), em referência ao período 

histórico que iniciou-se no final do século XVIII e permaneceu por todo o século XX, o qual trouxe uma 

série de transformações intelectuais e sócio estruturais devido a chegada da sociedade industrial (modelo 

capitalista) e o avanço do Iluminismo no continente europeu.   
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inteligência, a memorização, o gosto e o senso moral. O ensino 

tradicional está interessado principalmente no produto do trabalho 

escolar e a relação professor e aluno como autoritarismo. Além disso, 

os conteúdos são considerados verdades absolutas. 

 

O papel desse modelo de educação era difundir a instrução, transmitir os 

conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. Em relação 

a isso, pode-se dizer que a modernidade-sólida juntamente com as influências da 

Pedagogia Tradicional sintetizaram que o objetivo da educação era ensinar a obedecer, 

na qual a condição que mais importava não era o conhecimento transmitido aos alunos, 

mas a atmosfera do adestramento, rotina, condutas a serem seguidas e a previsibilidade 

em que se realizaria a transmissão deste conhecimento (BAUMAN, 1997). 

Com o passar dos anos, especificamente a partir 1920, ocorreram vários 

acontecimentos políticos, econômicos e sociais (como por exemplo: o surgimento da 

primeira universidade brasileira chamada Universidade do Rio de Janeiro, a Queda da 

Bolsa de Nova York, crise brasileira do café, o início dos movimentos industriais e a 

Segunda Guerra Mundial) que influenciaram a educação brasileira, valorizando-a e 

tornando-a responsabilidade exclusiva do Estado (poder centralizador). 

 Por essa razão, surgiu no país outra tendência pedagógica liberal, conhecida 

como: Pedagogia Nova ou Movimento Escolanovista
4
, cuja sua essência visava à 

criação de uma escola pública, obrigatória e gratuita, contrapondo a Pedagogia 

Tradicional. 

Nessa linha (na Escola Nova), Fusari e Ferraz (1992, p.28) definem o indivíduo 

como ser livre, ativo, em que ―os conhecimentos já obtidos pela ciência e acumulados 

pela humanidade não precisariam ser transmitidos aos alunos, pois acreditava-se que, 

passando por esses métodos, eles seriam naturalmente encontrados e organizados‖.  

Paralelamente, incidiu a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública 

(MESP - 1930) que levou o Estado nacional a exercer ações objetivas sobre a educação, 

oferecendo estrutura mais orgânica aos ensinos secundários, comercial e superior, 

aumentando, assim, o número de escolas e instituição de ensino (LIBANÊO et al. , 

2012). 

                                                           
4
 Movimento Escolanovista surgiu no final do século XIX (nos países como: Estados Unidos e Inglaterra) 

e só foi disseminado no Brasil na década de 30, o mesmo refere-se à liberdade do aluno, as experiências, 

a expressão como um dado subjetivo e individual em todas as atividades, onde a criança (e não mais o 

professor) era o centro do processo educacional (GHIRALDELLI, 1990, p. 25). 
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Segundo Almeida et al. (2009, p. 48), esse modelo de educação da modernidade-

sólida representou ―um projeto capaz de fazer da formação dos indivíduos exclusiva 

responsabilidade da sociedade em seu conjunto e, em especial, dos governantes‖. A 

educação escolarizada passou anos sendo utilizada, inclusive no Estado Novo (período 

da ditadura de Getúlio Vargas) como conceito e prática de uma sociedade amplamente 

administrativa, visto que a Constituição Federal de 1934já tinha revelado que o ensino é 

responsabilidade do Estado. 

De acordo com Silva Júnior (2005, p. 13) ―o plano educacional do governo 

militar-autoritário (1964-1985), sobre pressão social, buscou aumentar a produtividade 

das escolas públicas com adoção de princípios administrativos empresariais, além de 

despertar a tendência privatizante da educação‖, sobreveio assim o dualismo 

educacional: o ensino secundário para elite e o ensino profissionalizante para as classes 

populares.  

Esse ensino profissionalizante gerou o surgimento de uma nova tendência 

pedagógica conhecida como Pedagogia Liberal Tecnicista, a qual visou o ensino 

técnico, operacional e mecanizado, onde ―o aluno e o professor ocupam uma posição 

secundária, porque o elemento principal é o sistema técnico e organização da aula e do 

curso‖ (FERRAZ; FUSARI, 1993, p.32). 

Ainda nesse período ocorreu a separação do MESP devido à autonomia dada à 

saúde, surgindo assim o Ministério da Educação e Cultura (MEC) juntamente coma 

criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1961, 

cuja função é definir e regularizar o sistema de Educação Brasileiro com base nos 

princípios presentes na Constituição Federal. 

Além disso, surgiu o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE) em 1962, cujo 

objetivo constituía um conjunto de metas qualitativas e quantitativas a serem alcançadas 

em um período de oito anos, a criação do Conselho Federal de Educação (CFE) em 

1966, com o intuito de propor normas legais para educação (formulando ou alterando) 

através de pareceres, resoluções, indicações e estudos especiais.  

Em 1968 ocorreu a reforma universitária (Lei nº 5.540), a qual teve como base 

a:estrutura departamental; eficiência administrativa; a indissociabilidade do ensino; 

pesquisa e extensão como lema das Instituições de Ensino Superior (IES). Conforme o 

MEC (2013) ―a reforma assegurou a autonomia didática, disciplinar, administrativa e 

financeira às universidades‖. 
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Logo depois, na década de oitenta, esgotou-se a ditadura militar e iniciou um 

processo de retomada à democracia, de reconquista dos espaços políticos e de 

investimento na preparação de cidadãos para o trabalho no mercado competitivo fruto 

da globalização. 

Os educadores da época realizaram uma mobilização a favor de uma educação 

crítica e suscitaram a partir disso, o surgimento das tendências pedagógicas 

progressistas
5
, dividida em três: Pedagogia Progressista Libertadora, Pedagogia 

Progressista Libertária e Pedagogia Progressista Crítico-Social dos Conteúdos 

(SAVIANI, 2008). 

A Pedagogia Progressista Libertadora era oriunda dos movimentos de educação 

popular que confrontavam o autoritarismo e a dominação política, a mesma acreditava 

que a atividade escolar deveria envolver temas sociais e políticos e efetuar ações 

concretas sobre a realidade social, o professor era visto como o mediador e coordenador 

de atividades atuando conjuntamente com o aluno. Seu principal objetivo era conduzir o 

povo para uma consciência clara dos fatos vividos. Entre seus defensores, deve-se 

destacar Paulo Freire (1921-1997) conhecido no Brasil como o pai da pedagogia crítica 

(LIBÂNEO, 2003). 

Por sua vez, a Pedagogia Progressista Libertária visava realizar modificações 

institucionais, concretizar a democracia, além de defender, estimular e apoiar grupos 

comunitários e movimentos sociais. Resume-se, dessa forma, na importância dada à 

expressão de autogestão e autonomias vivenciadas por grupos de alunos e seus 

professores (FUSARI; FERRAZ, 1993). 

 A terceira tendência, Pedagogia Progressista Crítico-Social dos Conteúdos, 

defende a função social e política da escola através de conteúdos científicos, de prática 

dos métodos de estudo, como modo de formar a consciência crítica frente à realidade 

social injusta e desigual. Todavia, essas três tendências progressistas pedagógicas só 

assumiram iniciativas e tiveram resultados a partir da década de noventa com governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) na presidência, o qual criou políticas e 

reformas educacionais (LIBANÊO et al. , 2012). 

Uma dessas políticas educacionais foi a criação do programa denominado 

Acorda Brasil: Está na Hora da Escola, que visava: a sintetização da formação de 

                                                           
5
―Progressista é um termo usado para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das 

realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação‖ (LIBÂNEO, 

2003, p. 32). 
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professores por meio de educação à distância; distribuição de verbas diretamente 

direcionada para as escolas; reforma curricular, estabelecendo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN); melhoria 

da qualidade de livros didáticos e avaliações das escolas. 

Devido a estas mudanças educacionais (políticas e reformas), criou-se o 

fenômeno da municipalização da educação, quando as instituições escolares dotadas de 

autonomia tomaram para si as responsabilidades de formar indivíduos outrora 

excluídos, enquanto o Estado somente previa a avaliação e o financiamento, o qual 

eximiu-se cada vez mais de suas responsabilidades (GONDINHO, 2011). 

Essa foi a realidade da cultura mercantil que se instalou nas universidades 

posteriormente, tendo a formação dos alunos voltada para satisfazer as necessidades da 

sociedade. 

Por essa razão, chegou ao Brasil primeiramente o Plano Decenal de Educação 

Para Todos (1993-2003) e, em seguida, o Planejamento Político-Estratégico do MEC 

(1995-1998). Este último diz: 

 

A valorização da escola e da sua autonomia, bem como de sua 

responsabilidade para com o aluno, a comunidade e a sociedade; 

A promoção da modernização gerencial em todos os níveis e 

modalidades de ensino assim como nos órgãos de gestão; 

A utilização e a disseminação de modernas tecnologias educacionais; 

A progressiva transformação do MEC num organismo eficaz de 

formulação, coordenação e acompanhamento de políticas públicas na 

área educacional, e a consequente redução de seu papel executivo 

(BRASIL, 1995, p.4). 

 

Nota-se que as funções do MEC são avaliar a educação de forma centralizadora, 

bem como estabelecer as normas e diretrizes, mas não lhes competem responsabilidades 

para com o aluno, comunidade e sociedade, pois isso é papel da escola.  

É neste ínterim que se tem, em 1996, a aprovação da nova legislação da 

Educação - LDBEN nº 9394/96, que veio em função das transformações sociais e 

econômicas vividas em nosso país desde o final do século XX, esta foi fortemente 

influenciada pelos documentos anteriormente citados. 

A nova LDB traz no capítulo IV referente à Educação Superior, especificamente 

no artigo 53 a seguinte colocação: ―no exercício de sua autonomia, são asseguradas às 
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Universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: fixar os currículos dos 

seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais e pertinentes‖ (LDBEN, 1996). 

Em decorrência disso, as Instituições de Ensino Superior (IES) passaram a ter 

autonomia para fazer suas Propostas Curriculares, embora elas precisem estar de acordo 

com o que lhes é exigido e assim regulado conforme as precisões do Estado e do 

Mercado para que possam manter seus interesses.  

Reformular uma Proposta Curricular não acontece de um dia para o outro, é 

resultado do contexto social e econômico no qual está inserida e do qual sofre 

influências. Silva Júnior (2005, p. 54) contata que ―se pode concluir que a natureza 

institucional da Universidade, assim como do Estado e o poder político por ele exercido, 

emergem da sociedade e a ela devem submeter-se‖. Presume-se então que as IES estão 

atreladas aos interesses da sociedade, bem como às relações de poder que dela 

emergem.  

Com a chegada do século XXI, os interesses da sociedade passaram a estar 

sempre em constantes transformações por influência do mundo global. O avanço da 

globalização produziu na modernidade uma nova consciência conhecida como pós-

moderna ou modernidade-líquida, na qual a vida voltou-se não mais para o indivíduo 

produtivo capaz de fixar suas identidades, mas para o indivíduo colecionador de 

sensações, impulsionado pela pragmática do comprar. 

De acordo com Bauman (2008), o que caracteriza essa transição da 

modernidade-sólida para a líquida é a relação de descartabilidade implícitas nas relações 

humanas presentes em um mundo projetado enfaticamente para os consumidores e não 

mais para os produtores. Almeida et al. (2009, p.35),nesse mesmo postulado, 

consideram que ―para as pessoas do mundo moderno-líquido o que importa é o que se 

pode fazer hoje (curto prazo), não o que deve ser feito ou o que foi feito (longo prazo)‖. 

Fundamentada nessa base, a educação, especificamente a superior, exige um 

conhecimento pronto voltado para o imediatismo e renovando-se frente às constantes 

mudanças da contemporaneidade. Entretanto, isso não significa que o objetivo da 

educação superior seja somente adaptar-se às exigências humanas em ritmo acelerado 

ou simplesmente adaptar pessoas ao mercado de trabalho. 

Bauman (2007, p.164, grifo nosso) afirma que ―a educação tem que ser vista 

para toda vida, funcionando como arte de interação e diálogo com os outros e que 

sensibilize ações de cidadania, tornando o mundo mais hospitaleiro para a humanidade‖. 

Por essa razão as reflexões sociológicas de Bauman são pertinentes e fundamentais para 
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reformulações no pensamento do papel da educação no mundo contemporâneo, ainda 

mais com a demanda do envelhecimento populacional.  

No Brasil, autores como Alfredo Veiga-Neto, Antônio Moreira e Maria Vorraber 

Costa já utilizam e associam a educação com a sociologia de Bauman, além disso, já 

estão preocupados e dispostos a se adequarem à realidade contemporânea, contribuindo, 

assim, para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Costa (2007, p.116), por exemplo, ressalta que ―os professores podem deixar de 

ser mensageiros da verdade, e dedicarem-se, junto com seus alunos, à construção de 

representações do mundo, a partir das intermináveis apreensões, interpretações e 

reinvenções possíveis‖. Segundo ela, vive-se em um período líquido que dissolve as 

convicções na verdade absoluta das coisas e traz consigo a possibilidade de aceitação de 

outras versões, de diferentes leituras e suposições. 

Veiga-Neto (2002, p.182), também concorda com a contribuição de Bauman à 

educação, principalmente sobre reformulações curriculares, ao afirmar que ―a 

implementação de temas transversais nos currículos escolares e flexibilidade nas grades 

curriculares das licenciaturas - colocando disciplinas eletivas e obrigatórias - são 

consequências da transformação curricular voltada para essa ótica sociológica‖. 

Silva (2007) complementa que essa flexibilidade curricular trouxe uma 

articulação entre graduação e pós-graduação ao introduzir o conceito de ―educação 

permanente e continuada
6
‖. 

Outra reformulação curricular ocorreu especificamente nos cursos de 

Licenciatura coma inclusão do ensino não-formal nas grades curriculares, pois o ensino, 

durante muitos anos, era exclusivamente direcionado para a educação básica. 

Lembrando que a abertura do caminho institucional aos processos educativos que 

ocorrem em espaços não-formais foi dada por duas influências. 

A primeira foi pela nova LDB (1996) ao definir a educação como aquela que 

abrange ―processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil nas manifestações 

culturais‖ (art. 1º, LDBEN, 1996). 

                                                           
6
 A Educação Continuada e Permanente é um conceito muito utilizado nas grandes instituições de ensino 

e nas principais empresas que mantêm centros de apoio e desenvolvimento, direcionados à capacitação 

profissional. Essa nomenclatura é utilizada para enfatizar o aperfeiçoamento do ser humano, de forma 

integral, contínua e sem interrupção, desde o seu nascimento até a sua morte. Durante todas as situações 

da vida, o homem tem a possibilidade de aprendizado (CARRASCO, 2001). 
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A segunda influência foi dada pelas políticas educacionais do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010), o qual criou um programa de educação chamado: 

Uma Escola do Tamanho do Brasil que visava à qualidade social da educação para 

todos, em prol do desenvolvimento de ações (incluindo todos os espaços educacionais) 

no país sobre a temática de inclusão social. 

Nesse contexto, a educação em espaços não-formal abriu caminhos para 

desmistificação e inclusão social da velhice no Brasil, visto que a educação formal 

nunca importou-se com o crescimento do número de idosos no país como afirma 

Todado (2009, p. 8) em sua pesquisa: ―No Brasil, a despeito do crescimento de idosos e 

das indicações legais da Política Nacional do Idoso
7
(PNI) e no Estatuto do Idoso, as 

escolas de ensino fundamental ainda não incluíram em seus currículos conteúdos sobre 

a velhice e o envelhecimento‖. 

A mesma autora ainda complementa que os educadores brasileiros não discutem 

sistematicamente em suas reuniões pedagógicas, absolutamente nada relacionado ao 

tema envelhecimento por desconhecimento e ausência de conteúdos sobre velhice no 

currículo de suas formações acadêmicas (TODADO, 2009). 

 

1.2  Educação Não-Formal: possibilidade de desmistificar a velhice  

A globalização na modernidade-líquida trouxe mecanismos de dominação, 

processos de alienação dos indivíduos pelo desejo desenfreado de consumo (incluindo 

produtos culturais como: moda, estilo de ser e de fazer) e, além disso, tornou a vida dos 

brasileiros um cotidiano de sofrimentos, obrigações, deveres e lutas pela sobrevivência 

(contra a exclusão). 

De acordo com Freire (2003), o avanço tecnológico produziu uma sociedade 

desigual cheia de tensões estabelecidas pela relação entre capital e trabalho no 

capitalismo e que precisa do apoio da educação como esperança de respostas a essas 

tensões.  

Paulo Freire (2003) relata, ainda, que a educação, além de socializar 

conhecimentos, deve contribuir para desenvolver no indivíduo a capacidade de pensar e 

atuar de forma criativa, inovadora e com liberdade, uma educação verdadeiramente 

transformadora, o sujeito consciente de sua cidadania. Gohn (2010, p.15) concorda com 

                                                           
7
 Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade (BRASIL, 1994). 
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esse pensamento ao dizer que ―a educação visa à formação de indivíduos como 

cidadãos‖. 

 Por essa razão, surge a educação não-formal, a qual configurou-se a partir dos 

anos 2000 por influências da Pedagogia Progressista Libertadora de Paulo Freire. Em 

2003 o termo educação não-formal foi incorporado ao Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos.  

O objetivo específico da educação não-formal é combater a exclusão social 

formando indivíduos para a cidadania, promovendo educação para a justiça social, 

conhecimento dos direitos (humanos, sociais, políticos, culturais e outros), educação 

para liberdade, igualdade, diversidade cultural, democracia, educação contra qualquer 

forma de discriminação e educação pelo exercício da cultura (GOHN, 2010). 

 A educação não-formal tem como meta a transmissão de informações e 

formação política e sociocultural, ela prepara formando e produzindo saberes nos 

cidadãos levando em consideração os interesses e as necessidades dos participantes, 

sempre educa o ser humano para civilidade, em oposição à barbárie, ao individualismo e 

ao egoísmo eminente na modernidade-líquida. Há na educação não-formal uma 

intencionalidade na ação, no ato de aprender, de participar e de transmitir ou trocar 

saberes (GOHN, 2010).  

O ensino não-formal se difere do ensino formal, pois entende-se que a educação 

formal está direcionada à academia, aos conteúdos programáticos,a uma estrutura fixa, é 

chamada de educação clássica e organizada em instituições específicas de ensino. Já o 

ensino não-formal direciona-se ao mundo, à realidade social vigente, o qual compartilha 

experiências em espaços e ações pluralistas no cotidiano, ajudando na construção de 

identidade coletiva. 

Gohn (2010, p.33), defende a ideia de que ―o ensino não-formal é um processo 

sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político 

como a formação do indivíduo para interagir com o outro na sociedade‖.Ela ainda 

acrescenta que a educação não-formal:  

 

[...] tem sempre um caráter coletivo, que inicia com um processo de 

ação grupal, mesmo que o resultado do que se aprende seja absorvido 

individualmente. O processo ocorre a partir de relações sociais e 

configura-se para analisar, discutir e desenvolver uma participação 

através de ações educativas, buscando uma possível transformação 

para cada indivíduo de acordo o contexto pessoal. (GOHN, 2005, p. 

104). 
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A educação não-formal ainda é conhecida como uma área de senso comum, a 

qual desperta uma visão de mundo e desenvolve-se em espaços como: Organizações 

Não Governamentais (ONGs), entidades como Serviço Social do Comércio (SESC) e 

Itaú Cultural, Programas Educacionais, movimentos sociais: de afrodescendentes, de 

índios, grupos portadores de deficiências, grupos de imigrantes sob perspectiva de 

direitos e especialmente grupos geracionais (crianças, jovens, adultos e idosos).  

A perspectiva da contemplação dos grupos geracionais na educação não-formal, 

especialmente relativa a idosos, criou-se medidas como: a criação do primeiro grupo de 

convivência de idosos em 1963 na cidade de São Paulo – SP, uma iniciativa do SESC, 

com o objetivo central de socialização do idoso na ocupação de tempo livre. 

Esse primeiro grupo de convivência de idosos surgiu em decorrência da 

discriminação e mistificação da velhice juntamente com incentivo da lei n º 8.842/94 

(pertencente à Lei de Política Nacional do Idoso) que só foi decretada em 1996, a qual 

diz no capítulo V art. 10 § 3 referente à - Área de educação e ações governamentais as 

seguintes regras: 

a)Adequar currículos, metodologias e material didático aos programas 

educacionais destinados ao idoso; 

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino 

formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de 

forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o 

assunto; 

c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares 

nos cursos superiores;  

d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de 

comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de 

envelhecimento; 

e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à 

distância, adequados às condições do idoso; 

f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, como 

meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber 

(BRASIL, 1994). 

 

O SESC foi o único que de imediato cumpriu a lei e abriu o primeiro grupo de 

convivência para idosos (programa educativo), com o objetivo de desenvolver 

atividades sociais, esportivas, culturais e recreativas, as quais traziam como benefício: 

sensação do bem-estar físico e emocional para o idoso (FERRIGNO, 2010). 
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Em 1977, o SESC inaugurou a Escola Aberta para Terceira Idade
8
 (1977), por 

influências de universidades dos países desenvolvidos e da Política Nacional do Idoso. 

Por influências também dessas iniciativas de inclusão social do idoso aposentado no 

SESC, em 1980 criou-se a primeira Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) na 

Universidade no Estado do Rio de Janeiro (UERJ) abrindo espaços para ensino, lazer e 

saúde.  

Porém, somente na década de 90 é que começou a expansão de programas para 

idosos nas universidades brasileiras. A partir dos anos2000 (de maneira gradativa), as 

preocupações com a educação de idosos tiveram maior credibilidade e passaram a ser 

desenvolvidas em outros lugares, instituições e grupos de convivências, contando com o 

apoio da Gerontologia Educacional
9
 e do Estatuto do Idoso (criado em 2003). 

Atualmente no Brasil existem inúmeras práticas educacionais com idosos em 

grupos de convivência ou Centros-Dia; Universidades Abertas para Terceira-Idade 

(UNATI); Unidade de Atendimento à Saúde do Idoso (UNASI); Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) e outras. Todas visam qualidade de vida ao brasileiro. 

É interessante salientar que na UNATI existe uma interação com a universidade 

por intermédio dos docentes, que são muitas vezes professores da instituição, os quais 

envolvem seus alunos, bolsistas, voluntários ou até mesmo vinculam o aluno ao 

processo de estágio curricular (CACHIONI, 2003). 

Segundo Salgado (2007), o foco dessa educação para idosos nesses espaços é o 

desenvolvimento de contatos e relações sociais e quebra de mistificações sobre a velhice 

e suas particularidades. As atividades educativas sociais promovem troca de 

experiências; ensinam a respeitar e aceitar uns aos outros; preenchem o tempo ocioso. 

Dentre as atividades desenvolvidas nesses lugares, temos: aula de música, dança de 

salão, circo, atividades manuais, hidroginástica, ioga, xadrez, natação, passeios, 

gincanas, oficina de memória, teatro e outras.  

De acordo com Cusack et al.(1998, p. 32) é importante para o idoso se manter 

ativo, pois: ―o espírito criativo é a fonte de energia vital. Quando o ser humano 

                                                           
8
 ―O objetivo maior da Escola aberta é proporcionar ao indivíduo a redescoberta de interesses que, uma 

vez assumidos, o reequilibrem socialmente e retardem as modificações negativas da velhice.‖ 

(SALGADO, 2007) 
9
Trata-se de um campo novo, interdisciplinar, que funciona como programas educacionais voltados a 

atender às necessidades da população idosa, considerando as características específicas desse grupo 

etário, além de possibilitar à população mais jovem rever seus conceitos sobre a velhice. Desta forma, 

conta com o apoio e orientação de profissionais das áreas de educação e comunicação (CACHIONI, 

2003). 
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desenvolve o conhecimento por meio da atividade, lhe é dado a oportunidade de se 

expressar-se livremente, ele envelhece com objetivo e paixão‖. 

Todas essas atividades estão interligadas ao processo de ensino/aprendizagem e 

conta com o apoio de profissionais da área de licenciatura. Dentre elas deve-se destacar 

o Teatro como um importante acesso para reconhecimento social para os idosos 

brasileiros. 
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SEGUNDO ATO - PANORAMA DO TEATRO-EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

No dia 26 de abril de 1500, aconteceu a primeira missa rezada e dramatizada no 

solo da enseada chamada Porto Seguro no Brasil, organizada pelos colonizadores 

portugueses juntamente com os jesuítas. Esse episódio significou o início do Teatro-

Educação, porém o seu uso tinha o intuito exclusivamente catequético. Segundo Corrêa 

(1994, p.21) esse: 

Ritual litúrgico era um espetáculo, cujo ator principal era frei 

Henrique como capelão da frota, tinha como coadjuvante o sacristão e 

os demais sacerdotes, todos devidamente paramentados. O cenário, 

uma natureza ainda preservada, magnífica; o palco, um pequeno altar, 

formado por dois grossos troncos de árvore, uma enorme cruz. Era a 

entronização do símbolo que fora escolhido para nomear a ilha-terra 

recém ‗descoberta‘, acompanhando-se dos adjetivos que designavam 

em sua veracidade ou santidade. 

 

As primeiras manifestações cênicas do período colonial continham música, 

dança (substrato indígena, negro e europeu) e o texto (as palavras eram de difícil 

entendimento, pois eram ditas em latim, mas utilizavam-se também de onomatopéias 

para facilitar a compreensão dos índios e posteriormente à gramática dos índios: tupi) 

(CORRÊA, 1994). 

 Magaldi (2004, p.16) acrescentou que ―Padre Manuel da Nóbrega incumbiu 

José Anchieta (1534-1597) de encenar autos‖, o qual criou o primeiro chamado: Auto 

da Pregação Universal e de vários outros autos, todos desiguais na forma e no resultado 

cênico, porém todos esses autos continham uma aplicada composição didática de levar a 

fé. 

Ressalta-se ainda que os colonizadores quando chegaram à terra brasileira 

observaram os substratos artísticos dos índios que consistia em cortejos e 

demonstrações de dança, magia e música. Em contato com tais encenações, os jesuítas 

perceberam que as manifestações teatrais poderiam ser aliadas na luta catequética 

(CORRÊA, 1994). 

Neste mesmo sentido, Iavelberg (2003, p. 109) diz que: ―no período colonial, a 

educação jesuíta enfatizava mais a literatura do que as belas artes, porque elas 

estimulavam a sedução dos sentidos‖. Assim, pode-se afirmar que o Teatro-Educação 

surgiu no Brasil à sombra da religião católica, sem autonomia, sem características e sem 
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fundamentos próprios. Resultante de uma miscigenação que dificultou vários anos sua 

definição de identidade. 

Anos depois, com a expulsão dos jesuítas, este modelo de teatro foi deixando de 

existir aos poucos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. De acordo com 

Santana (2000, p. 63) “o Brasil permaneceu sem nenhum registro educacional em teatro 

até o final do século XIX‖, mesmo com a inauguração da primeira instituição 

superior
10

de arte chamada de Academia Imperial de Belas Artes, na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ) em 1816, onde o brilhantismo pedagógico se deu ao ensino do Desenho, 

considerado na época a base para todas as artes (BARBOSA, 2002). 

Com o início do século XX e o advento da Pedagogia Liberal Tradicional, o 

ensino teatral continuava negligenciado, pois na educação básica só usava-se o desenho 

como estudo da arte. Esse desenho era técnico, valorizando traço, contorno e repetição 

de modelos que vinham geralmente de fora do país (influência francesa), a arte 

concentrava-se apenas como transmissão de conteúdos (vindos da França) e o teatro não 

continha ensinamento, servia apenas de instrumento de apoio para outros fins, como 

datas comemorativas nas escolas, igrejas e outros. 

Entretanto, Carvalho (1989) desvela que em meio à falta de incentivo ao ensino 

do teatro fundou-se em 1906 a primeira escola de teatro na cidade do Rio de Janeiro, 

intitulada de Escola Dramática Municipal, fundada por Coelho Neto. 

A Escola Dramática Municipal organizou-se seguindo o modelo curricular de 

teatro Francês, visto que nesse período não podia-se fugir destas influências, nem 

tampouco negá-las. O currículo dessa escola continha cinco disciplinas: Prosódia, Arte 

de Dizer, Arte de Representar, História do Teatro e da Literatura Dramática e Filosofia 

das Paixões. A maioria dos professores desta escola pertencia a Academia Brasileira de 

Letras, possivelmente a escolha desses professores tenha sido uma estratégia de atrair 

jovens burgueses e tornar o ensino do teatro mais visível no Brasil por meio da 

burguesia (ANDRADE, 1996). 

Com a chegada da Pedagogia Liberal Nova ao Brasil, em 1950, o teatro 

permanecia como enfeite nas festas de final do ano dos calendários escolares, os alunos 

não tinham conhecimento de nada relacionado ao teatro, simplesmente decoravam 

separadamente as falas e o fim das falas do colega com quem iriam contracenar (nota-se 

                                                           
10

 Nesse período (início do século XIX) a Educação Brasileira priorizou o ensino superior antes mesmo 

de organizar o ensino primário e secundário. O ensino superior era visto como fonte de formação e 

renovação do sistema de ensino em geral (BARBOSA, 2002). 
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por meio disso a influência da escolanovista de liberdade e espontaneidade do aluno), 

ensaiavam uma vez coletivamente (ensaio geral) e apresentavam no final do ano na 

escola (IAVELBERG, 2003). 

O privilegiado continuou a ser o desenho, o qual colaborou para o crescimento 

do Movimento da Arte-Educação e em decorrência disso, Santana destaca que: 

 

[...] com o ideário escolanovista e as pretensões da renovação da 

educação nacional, Augusto Rodrigues (artista plástico) criou a 

Escolinha de Arte do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro (RJ) que 

funcionava como ateliê onde as crianças podiam desenhar e pintar 

livremente. Em pouco tempo, a Escolinha expandiu-se para diversas 

regiões brasileiras e tornou-se um centro de formação de professores, 

influenciando as práticas pedagógicas da escola primária e secundária.  

(SANTANA, 2000, p.79). 

 

Esse modelo de Educação Artística de Augusto Rodrigues juntamente com a 

formulação da primeira Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

realizada em 1961, contribuiu para que no ano seguinte o Conselho Federal de 

Educação (CFE) criasse o 1º curso de formação do professor de teatro de curta duração, 

com o objetivo de suprir a carência de professores responsáveis pelas aulas de artes e 

melhorar a formação de professores, o mesmo foi oferecido pelo Conservatório 

Brasileiro de Teatro (SANTANA, 2003). 

 

2.1 Criação do Ensino Superior em Teatro e suas mudanças curriculares 

A partir dos anos de 60, começaram as expansões do ensino universitário de 

teatro no Brasil juntamente com o aparecimento do currículo do curso superior em 

Teatro, que se reformulou diversas vezes conforme as mudanças e necessidades da 

sociedade. 

Nesse mesmo período, o sistema curricular para formação de professores em 

cursos de licenciaturas seguia um modelo conhecido como ―3+1‖, que quer dizer: 

cursava-se em três anos as disciplinas voltadas para a obtenção do título de bacharel e 

em mais um ano as disciplinas de Didática referentes à licenciatura (necessária para os 

que desejavam atuar como professores). 

Em decorrência desse currículo, surgiu a primeira legislação específica sobre 

ensino superior de Teatro, criada em 1965: Parecer nº 608/65-CFE, o qual estabelecia os 
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conteúdos mínimos dos cursos de Direção, Cenografia e especialmente os de 

Professorado de Arte Dramática. 

O Professorado de Arte Dramática continha como estrutura curricular mínima os 

seguintes conteúdos: Literatura Dramática, Direção, Cenografia, Técnicas de 

Montagem, Estudo e Obras Clássicas do Teatro Universal e Matérias Pedagógicas 

(CFE, 1965). 

Este primeiro currículo teatral, embora tenha sido alvo de críticas pelos 

profissionais de teatro, foi o único modo viável de proporcionar o ensino do teatro para 

a formação de professores, o qual serviria como subsídio para lecionar na escola formal 

(SANTANA, 2000).  

Em 1971 foi implantada uma lei federal (Lei 5692/71) tornando obrigatória a 

educação artística no ensino básico (1º e 2º grau) de modo polivalente (abordando todas 

as linguagens: música, teatro, dança e desenho), em 50 minutos de aula por semana e 

em algumas escolas dois horários por semana. Esse ensino de arte recebeu influências 

da Pedagogia Liberal Tecnicista, cujo fundamento era ―aprender a fazer‖, preparando 

indivíduos para o mercado de trabalho.  

Devido a esta lei e as mudanças decorrentes da reforma universitária de 1968, o 

CFE reformulou os currículos dos cursos de Teatro no nível superior, criando a 

Licenciatura em Educação Artística, com habilitação plena em Arte Cênica e o 

bacharelado em Artes Cênicas, com habilitação em Direção Teatral, Cenografia, Teoria 

do Teatro e Interpretação (BRASIL, 1971). 

Segundo a Resolução 23/73 proposta pelo CFE, o currículo mínimo do curso 

de Licenciatura em Educação Artística com habilitação plena em Artes Cênicas abrange 

as seguintes matérias: 

Parte comum - Fundamentos da Expressão e Comunicação 

Humana, Estética e História da Arte, Folclore Brasileiro, Forma 

de Expressão e Comunicação Artística; 

 

Parte diversificada - Evolução do Teatro e da Dança, Expressão 

Corporal e Vocal, Encenação, Cenografia, Técnicas de Teatro e 

Dança. 

 

Os Currículos Mínimos foram definidos pelo então Conselho Federal de 

Educação (CFE), posteriormente transformado, por uma nova legislação, em Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Tal responsabilidade de fixar currículos mínimos para os 

cursos de graduação era determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional 4.024/61, em seu artigo 9º, assim como pela Lei da Reforma Universitária 

5.540/68, no seu art. 26 (MEC, 2012). 

Nesse contexto, Ribeiro (1999, p.100), afirma que ―o modelo de licenciatura 

plena em Educação Artística passou a formar uma geração de professores polivalentes, 

descaracterizando o campo do conhecimento autônomo das Artes Cênicas, da Música e 

das Artes Plásticas‖ e infelizmente muitas escolas públicas e particulares ainda hoje 

procuram professores de arte polivalentes.  

Apesar disso, a licenciatura plena trouxe contribuições como a introdução ao 

estudo do conhecimento científico em Arte e Teatro/Educação (pesquisas) e 

mobilização dos professores de Arte, os quais se reuniram em comitês, associações, 

com o objetivo de debater sobre diversas inquietações da arte, entre elas, expressões e 

experimentações artísticas, arte na educação básica, pesquisa em arte, experimentos 

metodológicos dentre outros. 

 Com isso, fundou-se em 1973 a Sociedade Brasileira de Educação através da 

Arte (SOBREART) com o intuito de debater e apresentar ideias sobre arte-educação e 

colaborou para organização de encontros, congressos e assembleias que priorizavam a 

problemática da graduação e suas inquietações, já mencionadas (SANTANA, 2000). 

Além disso, em 1982 cria-se a Associação de Arte-Educadores do Estado de São 

Paulo (AESP); em 1983, foi instituída a Associação Nordestina de Arte/Educadores 

(ANARTE); em 1984, a Associação Gaúcha de Arte-educação (AGA) e em 1987 surgiu 

a Federação dos Arte-Educadores do Brasil (FAEB). A FAEB nasceu com o objetivo de 

defender a luta pelos ideais dos professores de arte brasileiros, a fim de garantir o acesso 

de todos os brasileiros à arte e à cultura, valorizando assim o ensino da arte. 

Porém, mudanças para a formação dos professores de teatro e alterações 

curriculares significativas só ocorreram com a chegada da década de noventa, 

principalmente com a reformulação da LDB9394/1996 em que trouxe no artigo 26 § 

2º―a determinação para que a Educação Artística seja componente obrigatório no 

Ensino Básico (onde incluiu pré-escola) e que tenha como objetivo promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos‖ (RAMAL, 1997, p. 6). 

Com base nessa lei, foram desenvolvidos pelo MEC os seguintes documentos no 

intuito de auxiliar a execução do ensino: Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte 

(PCN-Arte) e as Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior em Teatro, Música, 

Artes Visuais e Dança. 
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O PCN-Arte serve para ser aplicado na educação formal, com o intuito de ajudar 

o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, 

conhecedor de seus direitos e deveres.  

Sua elaboração estabeleceu conteúdos mínimos para serem trabalhados no 

ensino fundamental em uma proposta flexível, incentivando o poder autônomo das 

linguagens artísticas e levando em conta cada região do Brasil onde se encontra a 

escola. Pensando sempre nos aspectos sociais e culturais, articulando o controle da 

qualidade de ensino da educação básica através de sugestões avaliativas (BRASIL, 

1997).  

O ensino do teatro, de acordo com o PCN-Arte, serve como ―uma combinação 

de atividade para o desenvolvimento global do indivíduo, um processo de socialização 

consciente e crítico, um exercício de convivência democrática‖. Além de servir como 

uma ―atividade lúdica e criativa baseada na experimentação, produção coletiva e 

compreensão estética‖ (BRASIL, 1997, pp.84-85). 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Ensino Superior em Teatro, 

Música, Artes Visuais e Dança visam promover formas de aprendizagem que 

contribuam para reduzir a evasão, como a organização e alterações dos Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos em sistemas curricular de módulos. 

Além disso, as DCN promovem a implementação de programas de iniciação 

científica, nos quais o aluno desenvolva sua criatividade e análise crítica. Incluindo 

assim, dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores 

orientados para a cidadania. 

A partir da legislação educacional (LDBEN 9394/1996),juntamente com a 

criação dos DCN da Graduação em Teatro e dos PCN (especificamente o PCN-Arte), 

consolidou-se uma grande mobilização em torno da formação contínua de professores 

no Brasil e influenciou no aumento de IES em Teatro Licenciatura no país. 

Cabe destacar, também quais foram as mudanças e alterações significativas 

curriculares em Teatro ocorridas a partir da década de noventa. A primeira mudança foi 

o aumento de carga horária média total do curso para 3100horas/aula comparada com o 

sistema exigido pela licenciatura plena (Resolução 23/73-CFE) que continha carga 

horária média total de 2550 horas/aula. 

A segunda alteração foi a criação das principais competências e habilidades do 

profissional ao se graduar em Teatro Licenciatura, as quais são: 
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1-Competência para o exercício do magistério relativo a educação 

básica formal - educação infantil, ensino fundamental e médio, bem 

como no ensino não formal, através de oficinas pedagógicas e ação 

cultural. 

 
2-Domínio das teorias e práticas sobre a linguagem teatral e sua 

relação como os princípios gerais de educação. 

 

3-Domínio dos processos pedagógicos referentes à aprendizagem e 

desenvolvimento do ser humano como subsídio para o trabalho 

educacional. 

 

4-Capacidade de coordenar processo educacional de conhecimentos 

teóricos práticos sobre a linguagem teatral (MEC,1999). 

 

A terceira mudança foi o aumento de disciplinas para o curso de TL tanto nos 

conteúdos básicos quanto específicos. As disciplinas que cada curso têm que oferecer 

são: Fundamentos do Ensino do Teatro; Psicologia da Educação; Didática; Estrutura e 

funcionamento do Ensino; Metodologia e Prática do Ensino do Teatro; Encenação: 

fundamentos e processos de encenação teatral; Atuação: movimento e voz; fundamentos 

e processos de improvisação/interpretação; Princípios de Cenografia, Indumentária e 

Maquiagem; Teoria: História e Crítica do Espetáculo; Dramaturgia e Literatura 

Dramática; Gestão e Políticas Educacionais e Culturais. 

A quarta alteração foi dada às Instituições de Ensino Superior (IES) que têm por 

força de Lei a responsabilidade de construírem seus cursos sobre a base do conhecido 

tripé: ensino, pesquisa e extensão.  

Talvez esse tripé seja um reflexo da herança de três grandes entendimentos a 

respeito da formação e do conhecimento, que envolvem: a formação liberal e formação 

para a ação, as quais visam os conhecimentos fundamentais e gerais, a formação em 

pesquisa e a aplicação (na sociedade) dos conhecimentos alcançados. 

A criação dessa base de conhecimento na educação é uma forma de melhorar as 

relações sociais em meio a nossa modernidade-líquida, visto que a extensão e a pesquisa 

possibilitam ao licenciado uma oportunidade de ensinar em outros lugares como: 

ONGs, hospitais, igrejas, casas, centros-dia, comunidades, instituições culturais, 

presídios, museus, faculdades abertas e outros.  

Assim, poucas têm sido as experiências relevantes teatrais relevantes 

desenvolvidas em caráter curricular dentro de escolas públicas e dadas a conhecer nos 

últimos anos, dando continuidade às publicações fundamentais de Ingrid Koudela ou 

Beatriz Cabral sobre o tema, por exemplo. A ausência de um projeto educacional 
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palpável e coeso no país vem gerando efeitos perversos até mesmo em meio aos 

licenciados em Artes Cênicas: o enfrentamento do cotidiano escolar é visto mais como 

fonte de impasses por vezes até dolorosos, do que como desafio relevante. 

A aplicação de conhecimento do licenciado em Teatro junto à sociedade por 

meio do ensino, pesquisa e extensão, ampliou o campo de atuação do professor que não 

mais se restringiu exclusivamente ao ensino formal e passou a integrar outras opções de 

ensino como o não-formal, através de oficinas pedagógicas e ação cultural. 

 

2.2 Teatro para o ensino não-formal: uma prática social 

 

"Não faço teatro para o povo, mas faço 

teatro em favor do povo. Faço teatro para 

incomodar os que estão sossegados. Só para 

isso faço teatro."   

(Plínio Marcos) 

 

Iniciativas tomadas fora dos muros da escola envolvendo programas de 

formação sobre direitos humanos, cidadania, lutas contra a desigualdade e a exclusão 

social, têm encontrado no fazer teatral um vetor privilegiado de suas ações junto a todas 

as idades (Pupo, 2009). 

As atividades teatrais ocorridas em espaços não-formais como: ONGs, presídios, 

asilos, hospitais e museus são de suma importância social e política por possibilitar o 

acesso da população a direitos e a cultura, ampliando assim cidadania brasileira.  

Figueiredo (2009) complementa que o teatro na educação não-formal funciona 

como espaço e prática de vivência social, que estabeleça laços de afetividade entre os 

participantes e esteja voltado para o desenvolvimento/apreciação dessa linguagem 

artística, pois assim se justifica a presença de um profissional habilitado para exercer 

essa função seja em qualquer espaço socioeducativo (presídio, centro-dias, ONGs, 

comunidades, oficinas livres etc.). 

No Brasil grandes autores utilizam teatro como prática da educação não-formal, 

entre eles estão: Ruth Escobar, Augusto Boal, Brecht, Plínio Marcos, Vicente Concílio, 

Telles, Lúcia de Freitas, Márcia Nogueira e outros. Além disso, o mercado de trabalho 

para está área está crescendo e disponibilizando melhorias sociais para todos.  
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PARTE II 

 

ENSAIO TEATRAL - CURSOS DE GRADUAÇÃO EM TEATRO 

LICENCIATURA 

 

3 Perfil dos Cursos de Teatro e Licenciatura cadastrados no Sistema e-MEC 

Depois da análise do levantamento de Cursos de Teatro e Licenciatura no Brasil 

cadastros pelo Sistema e-MEC, observou-se a existência de 49 Cursos distribuídos da 

seguinte maneira: região Norte 6(12,2%), região Nordeste 11(22,4%), região Centro-

Oeste 5(10,2%), região Sudeste 17(34,6%) e região Sul com 10(20,6%), como mostra a 

Figura I. 

 

Figura I: Distribuição dos Cursos de Teatro Licenciatura por região do Brasil  

Fonte: Sistema e-MEC (busca interativa) por Gracielle Costa, 2012. 
 

Nota-se na Figura I que a região Norte do país tem cadastrado seis Cursos de 

Teatro Licenciatura (TL), com a seguinte distribuição: Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO); Universidade Federal do Acre (UFAC); 
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Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Universidade Federal do Pará (UFPA); 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

Relacionando estas Instituições de Ensino Superiores (IES) pertencentes à região 

Norte ao crescimento populacional de idosos nessa região, destaca-se que segundo o 

censo 2010, realizado pelo IBGE (2012), a estrutura populacional é considerada a mais 

jovem do país, devido a altos níveis de fecundidade. Porém, a população de crianças 

menores de 5 anos, era 14,3% em 1991, caiu para 12,7% em 2000, chegando a 9,8% em 

2010. Já a proporção de idosos de 65 anos ou mais passou de 3,0% em 1991, subiu para 

3,6% em 2000 e 4,6% em 2010. 

 Da região Norte, o Estado com o menor percentual de idosos é o Amapá. De 

toda a população que vive ali, apenas 5,9% têm mais de 60 anos, sendo que as crianças 

de até quatro anos representam 9,1% das pessoas. Vale ressaltar que nesse estado não 

foi encontrado nenhuma IES que disponibilizasse o curso de Teatro Licenciatura.  

Ainda na região Norte, o único Estado que destoa e apresenta uma taxa de idosos 

mais elevada é o Tocantins, onde esta faixa etária representa 9,9% da população, 

enquanto as crianças são 7,6%. Se este estado é o que apresenta o maior número de 

longevos e possui dois cursos de TL, por que não disponibilizam uma disciplina que 

aborde o tema do envelhecimento em seus fluxogramas curriculares? 

A região Nordeste dispõe de onze cursos de TL cadastrados, com a seguinte 

distribuição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal do Ceará 

(UFC); Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFNR); Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade 

Regional no Cariri (URCA).  

Oito estados nordestinos disponibilizam o curso de Teatro Licenciatura, somente 

o estado do Piauí não contém nenhum curso de graduação em TL. Paralelamente a este 

assunto, é de suma importância destacar o crescimento populacional de velhos nesses 

estados, o qual representou 5,1% em 1991, 5,8% em 2000 e aumentou para 7,2% em 

2010. Este aumento tem que ser visto pelos programas dos cursos de graduação de TL, 

pois é um aumento significativo e latente (IBGE, 2012). 

A região Centro-Oeste contém cerca de cinco cursos de Licenciatura em Teatro 

pertencentes às seguintes IES: Faculdade de Artes Dulcina de Moraes (FADM); 
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Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); Universidade Federal de Goiás 

(UFG); Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade de Brasília 

(UNB). No Estado do Mato Grosso não foi encontrado nenhuma IES que oferecesse 

graduação em Teatro Licenciatura. 

Em relação ao crescimento populacional de pessoas acima dos 60 anos de idade 

da região Centro-Oeste, nota-se um aumento de 5,8% comparado a população total 

regional, o que significa uma mudança na pirâmide etária, a região Centro-Oeste não é 

mais jovem, está em fase de transição para o envelhecimento (IBGE, 2012). 

Na região Sudeste encontra-se o maior número de graduações em TL do país, 

com dezessete instituições cadastradas no sistema e-MEC, são elas: Centro 

Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP); Centro Universitário Geraldo Di 

Biase (CUGB); Faculdades Integradas Coração de Jesus (FAINC); Universidade 

Anhembi Morumbi (UAM); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal de São João Del-

Rei (UFSJ); Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Universidade Estácio de Sá 

(UNESA); Universidade Estadual Paulista (UNESP); Universidade Estadual de Montes 

Claros (UNIMONTES); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); 

Universidade de Sorocaba (UNISO); Universidade Sagrado Coração (USC); 

Universidade São Judas Tadeu (USJT); Universidade de São Paulo (USP); 

Universidade Vila Velha (UVV).  

Destaca-se ainda que na região Sudeste, especificamente São Paulo como o 

estado que mais disponibiliza graduação em Teatro Licenciatura no Brasil, contendo 

oito IES cadastradas no sistema e-MEC (CEUNSP; FAINC; UAM; UNESP; UNISO; 

USC, USJT e a USP). O estado de Minas Gerais ocupa a segunda posição com o maior 

número de instituições que oferecem cursos de TL, cinco no total, cujas IES são: 

UFMG; UFOP; UFSJ; UFU e UNIMONTES. 

Comparando esse resultado (referente aos estados brasileiros que apresentam a 

maior quantidade de cursos de TL - São Paulo e Minas Gerais) a pesquisa sobre Teatro 

e Formação de Professores realizada treze anos atrás por Santana (2000), notam-se 

algumas alterações, pois segundo este pesquisador:  

 

A maioria dos cursos referentes a essa linguagem artística encontra-se 

na região Sudeste, sendo que apenas o Estado de São Paulo conta com 

cinco cursos, número idêntico à somatória dos estados nordestinos. 

Essas estatísticas confirmam a existência de um eixo Rio - São Paulo 
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também no panorama do ensino teatral, em sintonia com o mercado de 

artes em geral e a situação da produção teatral em particular, uma vez 

que ali concentram-se cerca de 39% dos cursos existentes em todo o 

Brasil.(SANTANA, 2000, p. 130). 

 

O estado de São Paulo continua sendo o maior oferecedor de cursos de Teatro 

Licenciatura contendo agora 8. O estado de Minas Gerais ultrapassou o estado do Rio 

de Janeiro em números de cursos, Minas Gerais possui cinco cursos e o Rio de Janeiro 

somente três. Porém, o eixo Rio - São Paulo continua sendo o maior produtor de teatro e 

de suas práticas educacionais. 

O estado de São Paulo e Minas também são os estados brasileiros com maior 

número de idosos. São Paulo apresenta 5,4 milhões e Minas Gerais, com 2,6 milhões. O 

terceiro estado com maior número de envelhecimento populacional é o Rio de Janeiro, 

com 2,4 milhões (IBGE, 2012). 

O grande número de idosos na região Sudeste é significativo e necessita de 

mudanças sociais e políticas para garantir longevidade com qualidade de vida. 

Na região Sul encontram-se cadastrados no sistema e-MEC nove IES que 

oferecem cursos de TL: Faculdade de Artes do Paraná (FAP); Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR); Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); 

Universidade Estadual de Maringá (UEM); Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (UERGS); Universidade Federal de Pelotas (UFPEL); Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS); Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Universidade 

Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO); Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC). 

A região Sul contém 8,1% idosos em comparação a sua população total regional. 

Deste modo, comprovou-se que atualmente existem cadastrados pelo Sistema e-

MEC (busca interativa SESu/MEC) 49 cursos de Teatro Licenciatura no Brasil, um 

número pequeno comparado ao quantitativo de outras Licenciaturas no Brasil 

(pedagogia, biologia, história e outras). 

 Mas, significa também um progresso comparado à pesquisa de Santana (2000, 

p.128) sobre a realidade dos cursos de formação de professores em teatro, o qual 

destacou que ―havia em 1971 quatro cursos de TL, vinte anos depois, especificamente 

em 1998, esse número subiu para dezenove‖.  Isso significa um avanço no teatro-

educação, crescimento cultural no país e ampliação de profissionais qualificados ao 

mercado de trabalho. 
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Para melhor compreensão e observação dos 49 cursos de graduação em Teatro 

Licenciatura, construiu-se a seguinte tabela: 

 

REGIÃO NORTE 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

Universidade Federal do Acre (UFAC) 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

REGIÃO NORDESTE 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFNR) 

Universidade Regional no Cariri (URCA) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

Faculdade de Artes Dulcina de Moraes (FADM) 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Universidade de Brasília (UNB) 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 
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REGIÃO SUL 

Faculdade de Artes do Paraná (FAP) 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO) 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) 

REGIÃO SUDESTE 

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP) 

Centro Universitário Geraldo Di Biase (CUGB) 

Faculdades Integradas Coração de Jesus (FAINC) 

Universidade Anhembi Morumbi (UAM) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

Universidade Estácio de Sá (UNESA) 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

Universidade de Sorocaba (UNISO) 

Universidade Sagrado Coração (USC) 

Universidade São Judas Tadeu (USJT) 

Universidade de São Paulo (USP) 
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Universidade Vila Velha (UVV) 

Tabela 1: Todos os cursos de TL por Região 

Fonte:Gracielle Costa, 2013 

 

A busca interativa do Sistema e-MEC (2012) também revela dados importantes 

dos cursos de TL como: data de criação, fase de reconhecimento, nome do coordenador, 

endereço e qual a IES que o fornece. 

Para melhor visualização e entendimento dos dados, construímos o Gráfico I, no 

qual apresentamos o quantitativo dos cursos de Teatro Licenciatura no Brasil no período 

de 1950 a fevereiro de 2013 (com base no sistema e-MEC). 

 

Gráfico I: Quantitativo dos cursos de Teatro Licenciatura no Brasil ao Longo do Tempo 
Fonte: Sistema e-MEC (busca interativa) Gracielle Costa, 2013. 
 

 

De acordo com o Gráfico I, na década de 60 surgiram os primeiros cursos de 

Graduação em Teatro pertencentes às seguintes IES: UFRGS, UFBA, USP e UFSM. 

Esses cursos surgiram com base no modelo curricular da licenciatura conhecido 

como 3+1 e juntos contribuíram para elaboração e aprovação do currículo mínimo para 

professorado de arte dramática com o Parecer nº 608/65-CFE.  

Com a chegada da década de 70, o número de cursos aumentou para 10, 6 a 

mais, comparado à década de 60 conforme o gráfico I. As IES que abriram e 

disponibilizaram cursos de TL foram: FAINC, UNIRIO, USC, UFPB, UFPE e a UFRN. 

Esse aumento de curso recebeu influências da reforma educacional de 1971, a 

qual determinou que a arte deveria ser uma disciplina obrigatória no currículo de 

educação de primeiro grau (7 a 14 anos) e no currículo de alguns programas do segundo 
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grau (15 a 17 anos). Além disso, essas influências direcionaram a formação do 

profissional de teatro exclusiva para ensino formal. 

 Segundo ainda o Gráfico I, nos anos 80 houve o menor crescimento de cursos 

de TL comparados com todas as décadas, pois somente 3 novos cursos surgiram neste 

período, os quais pertencem às seguintes IES: UNB, UDESC e FADM. 

O baixo número de cursos criados na década de 80 decorreu das insatisfações 

dos professores em relação ao currículo mínimo e da polivalência (ensinar as quatros 

linguagens artísticas: dança, música, teatro e artes visuais) do ensino da arte nas escolas. 

De acordo com Concilio (2008, p. 70) os primeiros cursos (13) nasceram com 

esse referencial (polivalente). Segundo o autor ―os profissionais eram insatisfeitos 

porque o ensino de arte na escola privilegiava mais as artes plásticas, algo que acontece 

até hoje, reivindicavam a mudança dos contextos escolares que relegavam o ensino das 

artes ao posto de lazer, de descanso ou de enfeite da escola (principalmente o teatro)‖. 

O Gráfico I também destaca nos anos 90 um crescimento de 7 IES que passaram 

a disponibilizar graduação em Teatro Licenciatura (TL), as quais são: USJT, UEM, 

UFOP, UFMG, UAM, UFAL e FAP. 

Esse crescimento foi resultado de mudanças educacionais, como: A criação da 

nova LDBEN 96, do PCN-Arte, o aumento de associações e reuniões de profissionais e 

a criação do DCN de Teatro.  

Com a chegada das Diretrizes Curriculares do curso de Teatro
11

destacadas na 

Resolução CNE/CES 4/2004 (Anexo1), o número de cursos para formação de professor 

em teatro subiu para 44, como mostra o Gráfico I. Isso significa que 23 novas IES 

ofereceram cursos de TL no Brasil: CUGB, UFSJ, UFMA, UFU, UNESA, UNISO, 

UNESP, UNIMONTES, UFPA, UFT, UFAC, UFG, UFGD, IFCE, UESB, UFC, UFS, 

URCA, UNOESC, UNICENTRO, UFPEL, UERGS e a PUCPR. 

Dos anos de 2010 a fevereiro de 2013, conforme o Gráfico I, o número de IES 

subiu para 49, significando o maior crescimento da história sobre cursos de Teatro 

                                                           
11

 Lembramos que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE que asseguram a flexibilidade, a criatividade e a responsabilidade das IES 

na elaboração dos Projetos Pedagógicos de seus cursos. As DCNs têm origem na LDB e constituem 

referenciais para as IES na organização de seus programas de formação, permitindo flexibilidade e 

priorização de áreas de conhecimento na construção dos currículos plenos, possibilitando definir 

múltiplos perfis profissionais e privilegiando as competências e habilidades a serem desenvolvidas 

(parecer CNE/CES 67/2003). Os currículos dos cursos devem apresentar coerência com as DCNs no que 

tange à flexibilidade, à interdisciplinaridade e à articulação teoria e prática, assim como aos conteúdos 

obrigatórios, à distribuição da carga horária entre os núcleos de formação geral/básica e profissional, às 

atividades complementares e às atividades desenvolvidas no campo profissional. Conforme Lei 10.861cde 

14/4/2004. 
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Licenciatura no Brasil, pois em 3 anos abriram-se 5 cursos nas seguintes IES: CEUNP, 

UEMS, UEA, UNIR e o IFTO, que corresponde ao mesmo número de ampliação da 

década de 60 para 70. 

A partir de 2000 a maioria das graduações em Teatro começaram a reformular o 

nome dos cursos, de Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas para Teatro 

Licenciatura. Outros cursos, como o da UFMA, suspenderam do curso de Educação 

Artística a Habilitação em Artes Cênicas e abriu um novo curso chamado Teatro 

Licenciatura, em 2005. 

Além disso, é relevante salientar que das 49 IES cadastradas no sistema e-MEC 

somente 11 são Instituições Privadas, a maioria (38) são Instituições Públicas. Ainda 

assim, cabe destacar que os cursos criados a partir de 2009 estão em fase de 

reconhecimento pelo MEC. 

 

3.1 Mapeamento e análise do Perfil dos cursos de Teatro Licenciatura no Brasil 

por região, que disponibilizam seus PPP e fluxograma curricular via internet 

 

 

REGIÃO NORTE 

 

 

IFTO 

 

UFAC 

 

UEA 

 

UNIR 

 

UFPA 

 

 UFT 

Tabela 2: Região Norte 

Fonte:Gracielle Costa, 2012. 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO 

Curso Superior de Licenciatura em Artes Cênicas foi criado no segundo 

semestre de 2010 funcionando no campus Gurupi. O PPP do curso afirma que seu 

objetivo geral é formar arte-educadores para suprir a demanda de profissionais 

habilitados para atuar nas escolas de ensino fundamental e médio nas instituições de 

ensino do estado do Tocantins, além disso, objetiva salientar a importância da arte 

cênica na formação do indivíduo no ambiente escolar para sua inserção social e cultural 

no meio em que vive. 

O PPP informa que às competências profissionais desejadas para o perfil do 

Licenciado em Artes Cênicas, devem contemplar o desenvolvimento humano nas 

dimensões artística, cultural, social, científica, destacando-se o desenvolvimento de 
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competências artísticas pedagógicas, científicas e profissionais, envolvendo o 

pensamento reflexivo.  

Significante destacar que os componentes curriculares de fundamentos 

teórico/prático da Educação visam discutir temas de educação e ensino de modo a 

oferecer elementos para a função didática do professor. As disciplinas voltadas à 

educação presentes na grade curricular são: Introdução à linguagem cênica; Educação, 

sociedade e cultura; História da Educação; Filosofia da Educação; Psicologia da 

Educação; Didática; Gestão e políticas educacionais; Jogos Teatrais; Tecnologias 

Contemporâneas na escola; Estrutura e funcionamento da educação 1 e 2; Metodologia 

no ensino de Teatro; Estágio 1 a 4; Gestão e Políticas Educacionais; História da Arte-

educação; Projeto interdisciplinar; Educação Inclusiva e Fundamentos de Libras e 

outras. 

Universidade Federal do Acre - UFAC  

 

 Curso de Artes Cênicas: Teatro - Licenciatura Plena da Universidade Federal do 

Acre, criado no ano de 2006, a partir de demandas da sociedade local, como forma de 

capacitar profissionais para a docência e atuação em instituições culturais.  

A IES não fornece informações sobre o fluxograma curricular e nem sobre o 

PPP do curso de Artes Cênicas: Teatro – Licenciatura Plena. 

 

Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

 

 É considerado um curso recente (2010) ainda em fase de reconhecimento pelo 

MEC e apresenta em seu Projeto Político Pedagógico o objetivo principal do curso: 

formar professores de teatro preparados para responder às necessidades da sociedade 

contemporânea no processo de ensino e aprendizagem de ordem teórico/prática 

desenvolvendo assim competências críticas, metodológicas e criativas. A fim de atuar 

prioritariamente, na educação básica. 

O Licenciado em Teatro formado pela UEA estará credenciado a atuar como 

professor de Teatro em Escolas do Ensino Fundamental e Médio e nos espaços não 

formais de educação. Em sua matriz curricular o curso dispõe de várias disciplinas 

relacionadas à educação como: Jogos Teatrais, Tópicos de Práticas Educativas 

Integradas I, II e III, Pedagogia do Teatro, Metodologia do Teatro I, II e III, Estágio 

Supervisionado I, II, III e IV, Teatro para a Infância e Juventude e outras. 
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Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

 

O curso de graduação Licenciatura em Teatro da UNIR surgiu em 2010, habilita 

profissionais para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Cênicas. Os 

egressos podem atuar em todos os níveis da educação, bem como nos diversos ramos 

que abrange o trabalho teatral como: atuação, direção, sonoplastia, cenografia, figurino, 

etc. 

Infelizmente a matriz curricular não se encontra disponível na internet. 

 

Universidade Federal do Pará - UFPA 

 

O curso conhecido como Licenciatura plena em Teatro apresenta em seu PPP o 

objetivo de desenvolver competências profissionais para o desempenho das funções de 

Professor da Cena, Intérprete da Cena e Criador da Cena. Ainda incentiva o futuro 

profissional a desenvolver pesquisas, competências artísticas e pedagógicas. 

Em sua Matriz Curricular as disciplinas relacionadas à educação tais como: 

Métodos, Técnicas e Materiais de Ensino do Teatro, Práticas de Inclusão com Teatro, 

Práticas de Ensino do Teatro I e II, Didática para o ensino em Teatro, Estágio 

Supervisionado I e II e outras. Essas disciplinas em suas essências priorizam ―dominar 

princípios gerais da educação e de processos pedagógicos referentes à aprendizagem e 

ao desenvolvimento do ser humano como subsídio para o trabalho educacional 

direcionado para o teatro e suas diversas manifestações‖ (CONSEPE, 2008, p. 8). 

 

Universidade Federal do Tocantins - UFT 

 

O curso de Licenciatura em Artes – Teatro da UFT é um curso novo, teve início 

em 2009 e ainda não foi reconhecido pelo MEC. 

Em seu PPP destaca como objetivo e meta estimular a pesquisa e a criação para 

o ensino do teatro, proporcionando ao aluno do curso as condições necessárias para sua 

intervenção, de maneira crítica e responsável, no conjunto das práticas éticas, políticas e 

do saber. O mesmo ainda prevê em seu currículo noções de artes visuais, música e 

dança e são abordadas em sua interdisciplinaridade com o Teatro (CONSEPE, 2009). 
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Pensando no seu campo de atuação profissional, segundo o PPP do curso o 

licenciado pode atuar no exercício do magistério, relativo à educação básica formal 

(ensino infantil, educação básica, e ensino médio, como professor de Artes, Teatro e ou 

Artes Cênicas); no ensino não-formal, pela ação cultural em oficinas artísticas, 

exposições e workshops; como professor ou oficineiro das Escolas de Tempo Integral 

ou Escola Aberta; e na elaboração, produção e execução de projetos culturais 

relacionados às artes. Ou ainda, trabalhar como agente cultural em projetos de formação 

e difusão da cultura, como professor de teatro em escolas profissionalizantes e como 

pesquisador da cultura e das artes brasileiras. 

Em relação à estrutura curricular o curso disponibiliza diversas disciplinas 

relacionadas à educação, tais como: Ética e Cidadania; Sociedade, Cultura e História da 

Educação; Psicologia da Aprendizagem; Filosofia da Educação; Seminário 

Interdisciplinar I ao VI; Conhecimento e Realidade Socioambiental; Matriz Curricular 

da Amazônia; Libras; Fundamentos da Linguagem Teatral; Didática e Formação de 

Professores; Jogos Teatrais; Educação e Tecnologias Contemporâneas; Técnicas de 

Teatro e Dança na Educação; Estágio Supervisionado I ao IV; Currículo, Política e 

Gestão Educacional; Metodologia e Prática do Ensino de Teatro I e II; Identidade e 

Narrativa Oral e outras. 

 

 

REGIÃO NORDESTE  

 

 

IFCE 

 

UESB 

 

 

UFAL 

 

UFBA 

 

UFC 

 

UFMA 

 

UFPB 

 

UFPE 

 

UFRN 

 

UFS 

 

URCA 

 

X 

Tabela 3: Região Nordeste 

Fonte:Gracielle Costa, 2012 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE 

 

O PPP do curso superior de Licenciatura em Teatro explica que o curso foi 

criado em 2008 e ainda está em fase de reconhecimento pelo MEC, o mesmo é realizado 

com duração de quatro anos e neste período os estudantes são preparados para trabalhar 

como cenógrafo, crítico, figurinista, iluminador, preparador de voz e de expressão 
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corporal, consultor de imagem e de som, diretor, dramaturgo, pesquisador e professor 

da Educação Básica.  

Segundo o site da IES, o licenciado em Teatro poderá atuar em instituições 

públicas e privadas de educação básica, ONGs, Ensino Médio Profissionalizante, em 

teatro, televisão, rádio, cinema, órgãos públicos e empresas privadas, instituições de 

cultura e pesquisa, assessoria a áreas culturais, fundações, órgãos de difusão e cultura, 

empresas de lazer e turismo, centros culturais, instituições de pesquisas culturais, 

empresas de consultorias, casas de shows, etc. (IFCE, 2012). 

A matriz curricular do curso destaca a essencialidade para formação de 

professores através de disciplinas como: Estrutura e Funcionamento do Ensino, 

Currículos e Programas, Fundamentos da Arte-Educação, Projeto Social, Estágio 

Supervisionado I, II e III, Metodologia do Ensino do Teatro, Pesquisa em Artes Cênicas 

e outras. O incentivo à prática curricular de ensino através do Estágio Supervisionado e 

da disciplina de Projeto Social garante o contato do aluno com a sociedade em 

diferentes ambientes de trabalho como em escolas, ONGs, associações comunitárias e 

afins. Além disso, estimula a transformação do conhecimento teórico em um 

instrumento de aplicação na vida profissional. A disciplina de Projeto Social se refere a 

qualquer iniciativa de caráter social que possa ser executada pelo aluno, desde que 

contemple o desenvolvimento do senso de cidadania. 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

 

Segundo as informações contidas nos site desta IES, o curso de TL é um curso 

novo, iniciado em 2008 no município de Jequié e ainda está em fase de reconhecimento 

pelo MEC, o objetivo do curso é qualificar profissionais para que se tornem agentes 

multiplicadores dos conhecimentos, das técnicas e práticas do teatro, no contexto de um 

projeto pedagógico contemporâneo, voltado para as questões da educação básica e a 

valorização do indivíduo para a preservação de sua identidade, cultura e meio. 

O profissional da modalidade Teatro terá formação ética, teórica, artística, 

técnica e cultural, capacitado para atuar de forma articulada em escolas de ensino 

fundamental e médio e em outras instituições de ensino, bem como na investigação de 

novas técnicas, metodologias de trabalhos, linguagens e propostas estéticas para a 

difusão da cultura teatral. 
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A Matriz curricular apresenta disciplinas voltadas à pedagogia teatral, como: 

Fundamentos da Arte na Educação, Estudos Introdutórios da Pesquisa em Arte, 

Metodologia do Ensino de Teatro, Estágio Supervisionado em Teatro no Ensino 

Fundamental I e II, Didática e Práxis Pedagógica das Artes Cênicas, Pesquisa no Teatro 

na Educação no Brasil, Prática da Pesquisa em Teatro, Estágio Supervisionado em 

Teatro no Ensino Médio I e II, Prática em Teatro para Rua, Prática em Teatro para a 

Criança, Prática em Teatro para a Juventude e outras. 

 

Universidade Federal de Alagoas - UFAL 

 

O PPP do curso de Artes Cênicas: Licenciatura em Teatro da UFAL tem como 

objetivo geral o ensino do teatro, apoiando-se na realidade brasileira, na criação 

artística, na pesquisa, e objetiva especificamente, questionar e reelaborar: Fundamentos 

do Ensino do Teatro, Metodologia e Prática do Ensino do Teatro, Teoria: História e 

Crítica do Teatro; Dramaturgia e Literatura Dramática, Atuação: movimento e voz, 

fundamentos e processos de interpretação e improvisação e montagens cênicas. 

Interessante destacar que no PPP de TL da UFAL o ―curso ainda visa formar um 

profissional conectado com as tendências atuais, que deverá estar preparado e em 

permanente processo de formação para entender e conviver com os novos paradigmas 

perceptivos, novas relações de tempo e espaço‖ (UFAL, 2006, p.13). 

O licenciado tem competência para o exercício do magistério relativo à educação 

básica formal - educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como no ensino não 

formal, através de oficinas pedagógicas e ação cultural. 

Em relação ao currículo está presente a relação dialógica do binômio teoria-

prática em todas as disciplinas do curso. As disciplinas de licenciatura contida no 

fluxograma são: Projetos Integradores 1 ao 7; Estágio I,II e III; Desenvolvimento e 

Aprendizagem; Profissão Docente; Teatro e Educação; Pesquisa Educacional; 

Planejamento, Currículo, e Avaliação da Aprendizagem. 

 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

 

O curso de Artes Cênicas da UFBA é considerado um dos mais antigos do 

Brasil, início em 1986, porém Licenciatura em Teatro só passou a existir em 2004 com 

o novo currículo. O PPP deste curso ressalta a importância da formação de um 
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profissional licenciado em teatro que articule o processo de criação de espetáculos 

teatrais a objetivos educacionais, habilitado para trabalhar nos níveis: Fundamental e 

Médio do Ensino Formal, em cursos livres de teatro ou de atividades de dinamização 

cultural no âmbito de empresas ou instituições comunitárias (ACCIOLY, 2010). 

 O licenciado também deve ter a competência de colocar seus conhecimentos 

técnicos e artísticos a serviço do desenvolvimento da livre expressão e do potencial 

criativo dos alunos, contribuindo para sua formação integral, como indivíduos e como 

cidadãos atuantes em seu contexto sociocultural. O curso realiza eventos internacionais 

de Teatro, tem grupos de pesquisas regulares, bem como núcleos e atividade de 

extensão. 

O currículo do curso conta com várias disciplinas pedagógicas, dentre elas: 

Estágio supervisionado; Metodologia e Prática do Ensino do Teatro I e II; Psicologia da 

Educação; Prática de Ensino; Didática; Eletivas; Estrutura e Funcionamento do Ensino  

e outras. Todas juntas, ajudam o futuro profissional a ser um docente capacitado e 

consciente do contexto sociocultural do seu local de trabalho.  

 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

O Curso de Artes Cênicas – Teatro (Licenciatura em Teatro) é um curso novo, 

iniciado em 2008. Em seu PPP, destaca como objetivo geral ―formar o licenciado como 

profissional preparado para exercer, sobretudo a função de um educador e teatro‖. Já 

nos objetivos específicos o curso dispõe implementar e capacitar o desenvolvimento do 

fenômeno teatral no contexto socioambiental das populações, realizando e expandindo 

novas linguagens e metodologias.  

Notamos ainda no PPP que o curso é sempre preocupado com a cidade de 

Fortaleza e com a realidade social do Ceará. Segundo o mesmo, ―o profissional de teatro 

é preparado para atuar como educador, pesquisador e profissional em Artes Cênicas, nos 

diversos campos da realidade sociocultural e educacional do país‖ (UFC, 2009, p.23). 

O curso visa para o licenciado, experiências transdisciplinares prioritariamente 

voltadas à educação escolar. Porém, ―estão sempre abertos a novas iniciativas que visam 

melhorar ou enriquecer o pedagógico do curso‖ (UFC, 2009, p. 45).  

O fluxograma do curso dispõe de várias disciplinas de pedagogia teatral, são 

elas: Estágio Supervisionado I, II, III; Prática de Ensino: Laboratório de Práticas 

Teatrais I e II; Projeto Social; Metodologia do Ensino de Teatro; Currículos e 
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Programas; Estrutura Política e Gestão Educacional; Fundamentos da Arte Educação; 

Estrutura e funcionamento do Ensino. 

O PPP ainda relata que o curso tem por funcionalidade o ensino-aprendizagem 

do teatro para crianças, jovens e/ou adultos, podendo ser feito em escolas ou 

comunidades pelo profissional graduado em TL. Contudo, fica uma inquietação sobre o 

PPP do curso, o qual não possui uma citação ou um recorte de importância desse ensino 

teatral para idosos ou para o desenvolvimento humano como um todo em todas as faixas 

etárias. 

 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

 

O curso de TL da UFMA é um curso recente, iniciou-se em 2005 e foi 

reconhecido em 2010. O objetivo geral do curso visa ―formar profissionais para o 

magistério em teatro na educação básica e para o exercício em atividades inerentes à 

produção artística e execução de serviços especializados em instituições de natureza 

cultural e educacional‖ (UFMA, 2006, p. 5). 

Dentre os objetivos específicos é interessante destacar que ―Habilitar educadores 

capazes de compreender a realidade social, cultural e educacional brasileira, para nela 

integrar-se como agente de transformação‖ é fundamental para inserir o ensino com 

idosos (UFMA, 2006, p.5). 

O Licenciado em Teatro poderá atuar como professor da educação básica em 

todos os tipos de instituições, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em 

órgãos públicos e privados especializados na área de cultura, como museus, casas de 

espetáculos, agências de treinamento, circos-escola, secretarias, conselhos ou centros 

culturais etc. 

A organização curricular do curso está fundamentada ―na articulação entre os 

saberes que definem a identidade do profissional licenciado em teatro, enfatizando a 

aquisição de conhecimentos teóricos, a reflexão, a investigação sobre a prática e a 

capacidade de intervir e transformar a realidade social‖ (UFMA, 2006, p.7). 

As disciplinas voltadas para educação são: Metodologia do Ensino do Teatro, 

Tópicos Especiais, Prática de Extensão I e II, Estágio Supervisionado I ao IV, Teatro 

Infanto-Juvenil; Psicologia da Educação I e II, Didática para Sala de Aula; Organização 

da Educação Brasileira; Improvisação I e II; Teatro de Animação; Fundamentos da 

Arte-Educação e outras. 
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Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

O curso de Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas surgiu em 

1977, posteriormente chamou-se Teatro Licenciatura. Seu projeto político pedagógico 

foi aprovado em 2006 pela resolução 22. 

 Os egressos deste curso estarão capacitados, enquanto professores de Teatro, 

integrando teoria e prática, numa perspectiva interdisciplinar a partir da reflexão ética e 

crítica do ensino básico e propondo novas formas de docência. 

O campo de atuação do Licenciado é constituído pelas atividades de ensino 

formais e informais característicos do ensino Fundamental e Médio desenvolvidos nas 

escolas das redes pública e particular de ensino, projetos especiais de animação cultural, 

de cunho terapêutico ou social, ligados às atividades de ensino. 

A composição curricular dos assuntos pedagógicos do curso contém as seguintes 

disciplinas: Estágio Supervisionado I ao IV; Teoria do Movimento Corporal; Política e 

Gestão da Educação; Fundamentos Sócio-Históricos da Educação, Educação e Inclusão 

Social; Metodologia do Ensino do Teatro; Tópicos Especiais; Psicologia da Educação I 

e II; Fundamentos da Arte-Educação e outras. 

 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

 

O curso de Teatro Licenciatura surgiu em 1978, visa à formação do profissional 

em Arte-Educação, apto às Artes Cênicas na educação, formador de grupos 

experimentais, amadores e profissionais, professor de 1º, 2º e 3º graus, bem como 

instrutor profissional na formação de professores e técnicos na área. Nele, o estudante, 

desde o início, articula as disciplinas teóricas e práticas das artes do teatro com as 

disciplinas pedagógicas. O mercado de trabalho é formado pelas redes oficial e privada 

de ensino, instituições culturais, museus e projetos comunitários. 

As disciplinas voltadas à educação presente no fluxograma do curso de TL são: 

Fundamentos da Arte Educação; Fundamentos da Educação; Fundamento da Pedagogia 

Teatral; Metodologia do Ensino de Teatro I a V; Gestão e Ação Cultural 1 e 2; Estágio 

Curricular em Teatro na Educação 1, 2, 3 e 4; Montagem Pedagógica; Teatro para a 

Infância e a Juventude etc.  
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Nota-se que no Estágio Curricular em Teatro na Educação 3 e 4, os licenciados 

poderão dar aula em ensino não-formal para Terceira-idade. (UFPE, 2009, p. 8).  Além 

disso, a disciplina Metodologia do Ensino do Teatro IV aborda o ensino em espaços 

pedagógicos não-formais ou experiências pedagógicas equivalentes, direcionadas a 

proposição de desenvolvimento social, formação, capacitação, gestão e ação cultural. 

O curso de TL da UFPE é o único curso da região Nordeste a enquadrar 

explicitamente o ensino não-formal para idosos em seu fluxograma curricular. 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 

O curso de Licenciatura em Teatro surgiu na década de setenta, primeiramente 

chamado de Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas e somente com a 

reformulação do seu PPP e a mudança das diretrizes curriculares de graduação em TL 

no Brasil. 

O PPP do curso de TL apresenta uma nova proposta para o ensino do Teatro na 

UFRN como objeto sócio-político-cultural, considerando as especificidades dessa área 

de conhecimento e as necessidades de aprimoramento das práticas didático-pedagógicas 

para o ensino de teatro em nossa sociedade. 

O campo de atuação desse futuro profissional, segundo o PPP do curso, 

encontra-se prioritariamente na instituição escolar, mais especificamente no contexto da 

educação básica, porém não se restringe a esta, visto que as Artes Cênicas, como 

fenômeno educativo, transcende o espaço da escola, inserindo-se em outros espaços 

sociais no fomento da formação acadêmica, artística e cultural (UFRN, 2005, p.15). 

O professor formado pelo curso de teatro deverá estar comprometido com a 

educação especial, incorporando os princípios de uma pedagogia inclusiva, o que lhe 

exige a capacidade de estabelecer interfaces com outros profissionais de outras áreas e 

possibilidades de atuação como professores de Teatro nesse contexto multifacetado. 

O objetivo do curso é formar professores de Teatro competentes que dominem a 

linguagem teatral e suas práticas (poéticas e pedagógicas) e atuar na sociedade de modo 

crítico. Em relação à estrutura e organização curricular, estão presentes como 

disciplinas educacionais: Jogo e Cena I e II; Estágio Supervisionado I ao IV; 

Organização da Educação Brasileira; Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação; 

Didática; Pedagogia do Corpo; Estudos Culturais do Teatro e etc. 
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A programação das atividades curriculares e extra curriculares são pautadas 

numa reflexão continuada acerca das necessidades e interesses do corpo docente e 

discente, a partir dos componentes fixados nas ementas dos conteúdos das disciplinas e 

nas atividades de pesquisa e extensão. 

 

Universidade Federal de Sergipe - UFS 

 

O curso de graduação em Teatro Licenciatura tem duração de 4 anos e surgiu em 

2007. Sua proposta, transdisciplinar, tem como objetivo habilitar professores para o 

ensino do Teatro, capacitando-os para a atuação na educação básica, escolas 

especializadas da área e demais contextos de ensino e aprendizagem, além de contribuir 

para o desenvolvimento artístico-cultural do Estado de Sergipe, desenvolvendo estudos 

que possibilitem a ampliação do conhecimento na área e sua aplicação em projetos 

educacionais (UFS, 2010, p. 8). 

Os futuros profissionais de TL devem contribuir para o exercício do pensamento 

reflexivo, a sensibilidade artística, compreendendo sólida formação técnica, ética, 

cultural, científica e tecnológica, com aptidão para construir novas formas de expressão 

e de linguagem corporal e propostos estéticos, além de preparação adequada à aplicação 

pedagógica desses conhecimentos, na sua prática educativa, nos ensinos: fundamental e 

médio e outras especificidades do campo teatral. 

No fluxograma curricular do curso referente à educação, temos em destaque: 

Arte/Educação; Estrutura e Funcionamento do Ensino; Metodologia de Ensino do 

Teatro; Fundamentos do Teatro na Educação; Didática aplicada ao Ensino do Teatro I e 

II; Estágio Supervisionado I, II, III e IV; Novas Tecnologias e o Ensino de Teatro; 

Improvisação e Jogos didáticos; Educação Inclusiva (optativa); Teatro e Ação Cultural 

(optativa); Tópicos Especiais I a IV (optativas). 

 

Universidade Federal do Cariri - URCA 

 

O curso surgiu em 2008 e dispõe de algumas informações importantes, as quais 

estão disponíveis via internet. A graduação em Licenciatura em Teatro contém o 

objetivo de formar professores de Teatro que possuam conhecimentos teóricos, práticos 

e artísticos, em coerência com a práxis da gestão de conhecimento contemporâneo na 

área teatral, para atuar no âmbito da Educação Básica de modo crítico e construtivo. A 
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proposta metodológica está fundamentada na articulação teórico-prática e numa 

abordagem interdisciplinar que mobilize os três eixos que norteiam o campo de atuação 

da Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Os egressos do Curso de Licenciatura em Teatro deverão estar habilitados para 

exercer o ensino do teatro no âmbito da Educação Básica e em espaços culturais de 

diferentes naturezas. Os mesmos ainda apresentam a competência de organizar e 

administrar situações de ensino e aprendizagem em teatro em diferentes contextos, 

estimulando a produção de novas metodologias e o uso de diferentes materiais 

pedagógicos. 

A grade curricular infelizmente não estava disponível on-line. 

 

 

 

REGIÃO CENTRO-OESTE  

 

FADM 

 

 

UEMS 

 

UFG 

 

UFGD 

 

UNB 

Tabela 4: Região Centro-Oeste 

Fonte:Gracielle Costa, 2012. 

 

 

Faculdade de Artes Dulcina de Moraes - FADM 

 

A Faculdade de Artes Dulcina de Moraes foi criada pela Fundação Brasileira de 

Teatro em 1982, por isso é conhecida pela sigla FA-FBT. O curso de Educação Artística 

- Artes Cênicas tem o objetivo de habilitar profissionais ao exercício do magistério e 

que os mesmos venham atuar em nível Fundamental e Médio. 

Segundo o site da Instituição o curso de Artes Cênicas deve contemplar o perfil 

do profissional desejado, a partir dos seguintes tópicos de estudos ou de conteúdos 

interligados: 

1. Nível básico: Introdução ao Corpo e Movimento; Produção Vocal; 

Improvisação e Jogos Teatrais; Interpretação e Leitura de Textos; História Geral do 

Teatro; Arte, Sociedade e Cultura; Apreciação Estética; Leitura e Produção de Textos; 

Metodologia da Pesquisa; Psicologia da Educação; Introdução à Encenação; História do 

Teatro Brasileiro; Arte, Ideologia e Construção de Discurso; Percepção Musical. 
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2. Nível de desenvolvimento: Dramaturgia; Improvisação e Construção Cênica 

(do texto à cena, da cena ao texto); Estilos Históricos de Interpretação e sua prática; 

Iluminação; Indumentária; Maquiagem; Cenografia; Sonoplastia; Análise de 

Espetáculo; Performance e Novas Tecnologias; Cinema, TV e Vídeo; Análise de 

Manifestações Espetaculares; Processos Criativos e Pesquisa em Arte; Estágios de 

Prática de Ensino. 

3. Nível de aprofundamento: Produção e Políticas Públicas; Montagem Teatral; 

Projeto Integrado. 

 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS 

 

Essa IES tem sua sede na cidade de Dourados e dispõe ainda de 14 unidades em 

municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. O curso é chamado de Arte Cênica e 

Dança (licenciatura), com sede na Unidade Universitária de Campo Grande.  

Segundo o projeto pedagógico do curso, a formação em Licenciatura em Arte 

Cênica e Dança apresenta como finalidade: formar educadores comprometidos em 

propiciar um desenvolvimento humano integral, cultural e científico para seus alunos da 

Educação Básica, compassando a vida contemporânea. Em seus objetivos específicos o 

curso visa: participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem, em diferentes 

instâncias, aprofundando o conhecimento em Artes Cênicas e Dança, além de interagir 

com a comunidade local, promover a qualidade de vida dos cidadãos, por meio de 

projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

De acordo com a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

da Graduação em Teatro e Dança, o aluno do curso terá como competências e 

habilidades o exercício do magistério relativo à educação básica formal – educação 

infantil, ensino fundamental e médio, bem como no ensino não formal, por meio de 

oficinas pedagógicas e projetos culturais. Deste mesmo modo o aluno da graduação 

disponibilizará de técnicas de ensino e aprendizagem tanto teórica quanto prática, além 

de dominar os processos pedagógicos referentes ao desenvolvimento do ser humano 

como subsídio para o trabalho educacional (UEMS, 2010, p. 18). 

O PPP do curso ainda informa sobre a estrutura curricular, dizendo que ―o curso 

divide-se em quatro (4) Módulos organizados de forma a serem desenvolvidos em 
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consonância com o ano letivo praticado pela Universidade, sendo um (1) por ano‖ 

(UEMS, 2010, p. 27). 

Existe no PPP três módulos pertinentes a educação, são eles: Módulo I – 

Fundamentos da Educação e do Ensino da Arte; Módulo II - Fundamentos da Educação, 

do Teatro e da Dança; Módulo III - Fundamentos Pedagógicos. As disciplinas presentes 

nestes módulos são: Fundamentos da Psicologia da Educação; Política e Legislação na 

Educação Brasileira; Sociologia da Educação; Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem; Didática e Metodologia do Ensino do Teatro; Tópicos em Educação 

Especial; Tecnologia, Educação e Arte; Estágio Curricular Supervisionado I e II; 

História. Educação e Cultura Indígena; História. Educação e Cultura afro-brasileira. 

O Estágio Curricular Supervisionado I e II assegura a prática de ensino nos 

diferentes níveis de educação básica, em espaços alternativos e similares desenvolvendo 

e criando práticas metodológicas de ensino do teatro. 

 

Universidade Federal do Goiás - UFG 

 

A UFG dispõe de algumas informações importantes no site da universidade 

sobre a graduação em TL, infelizmente o Projeto Político do Curso não estava 

disponível on-line. O site relata que a IES oferta dois cursos de Arte Cênica 

(Licenciatura e Bacharel–Interpretação Teatral), onde os mesmos têm como prioridade a 

construção e o desenvolvimento do conhecimento teórico e da prática teatral em vários 

fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do país.  

O profissional ao se formar estará habilitado a atuar em diferentes contextos, 

considerando-se as diferenças sociais, com vistas ao desenvolvimento da prática teatral 

como ponto central de desenvolvimento da qualidade de vida e da integração entre 

indivíduos, grupos e suas organizações. 

O curso de Arte Cênica – Licenciatura contém uma perspectiva de ensino-

aprendizagem baseada no conhecimento e prática produtiva e integrativa dos aspectos 

cognitivos e afetivos da expressão humana. Visa à formação de um professor-artista 

capaz de dominar a abordagem metodológica, os princípios estéticos, políticos e 

pedagógicos da arte que ensina, assim como praticar e refletir sobre os procedimentos 

da elaboração do discurso cênico, permitindo a participação criativa e crítica dos seus 

alunos. 
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A grade curricular do curso de Arte Cênica apresenta inúmeras disciplinas 

relacionadas à pedagogia teatral, tais como: Fundamentos da Linguagem Teatral; 

Fundamento da Arte-educação; Políticas Educacionais; Fundamentos da Educação I e 

II; Didática do Teatro I a III; Teatro e Pesquisa para Licenciatura; Estágio 

Supervisionado em Licenciatura I a III. 

 

Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD 

 

O curso de Artes Cênicas – Licenciatura em Teatro é recente, iniciou-se em 

2009 e ainda está em processo de reconhecimento, o qual está previsto para 2013. A 

UFGD encontra-se na região sul de Mato Grosso do Sul em Grande Dourados. 

O PPP do curso de Licenciatura em Teatro nos informa que a graduação tem o 

objetivo de propiciar a formação de profissionais habilitados em Artes Cênicas/Teatro 

(modalidade licenciatura) para atuarem na educação e na comunidade em geral, 

contribuindo para o conhecimento e a difusão do fazer teatral em suas múltiplas 

manifestações. Além disso, visa promover a formação de arte-educadores que possam 

suprir necessidades relacionadas ao domínio das linguagens das artes cênicas na 

Educação Básica. 

Em relação ao perfil desejado do egresso de TL da UFGD acredita-se que todos 

sejam capazes de contribuir, no exercício da profissão, para o desenvolvimento artístico, 

educacional e cultural da região e do país. Podendo também criar e dominar 

metodologias do ensino relacionadas a Artes Cênicas em diferentes instituições de 

ensino e outras naturezas. 

O fluxograma curricular deste curso conta com uma variedade de disciplinas 

educacionais, entre elas: Fundamentos da Didática; Educação Especial; Encenação de I 

a VI, as quais dispõem na etapa V e VI composta de Estágio Curricular para o Ensino 

Fundamental e Médio; Produção Cultural para Crianças e Jovens, entre outras. 

 

Universidade de Brasília - UNB 

 

O curso de graduação em Arte Cênicas da UNB dispõe de duas habilitações: 

uma em Interpretação Teatral (bacharel) e outro em Licenciatura, os quais surgiram em 

1989. Além disso, a UND oferta uma graduação à distância em Licenciatura em Teatro 

vinculado ao Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB e o Projeto Pro-

Licenciatura, a mesma atende diversas regiões brasileiras. 
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A Licenciatura em Artes Cênicas (presencial) e o ensino à distância visam à 

formação de arte-educadores, proporcionando ao aluno conhecimentos da área 

pedagógica integrados com os da linguagem teatral. O perfil esperado dos egressos da 

Instituição é encontrar e capacitar profissionais e cidadãos com pensamentos autônomos 

e críticos, que elaborem julgamentos de valores próprios, aliando tais características à 

sua sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, capacidade de 

comunicação. Isto é, vindo a alcançar o seu desenvolvimento total e a sua realização 

como pessoa, preparado para exercer a cidadania e o trabalho em uma sociedade 

complexa. 

Os cursos de Licenciatura em Artes Cênicas (presencial e à distância) têm como 

objetivo formar profissionais para atuar como professor em escolas formais e informais, 

em projetos socioeducativos e na área da saúde que utiliza recursos artísticos em 

contextos terapêuticos. O licenciado estará apto a elaborar projetos de pesquisa e ensino, 

apresentar conferências e participar de seminários científicos, a ministrar aulas e dirigir 

seminários, colaborar no planejamento e realização de atividades culturais, sociais e 

educacionais no que se refere às artes cênicas . 

 Em relação ao fluxograma curricular dos cursos - tanto presencial quanto à 

distância - destacamos que existem muitas disciplinas atreladas à educação como, por 

exemplo: Didática Fundamental; Estágio Supervisionado em Artes Cênicas de I a IV; 

Metodologia do Ensino em Teatro I e II; Organização da Educação Brasileira; 

Psicologia da Educação; Arte e Sociedade; Seminário Arte Educação para Inclusão e 

outras disciplinas optativas que estão relacionadas à educação.  

É importante destacar que o PPP do curso de TL à distância fornece um 

adicional de informações relacionadas a diretrizes fundamentais. São elas: melhoria da 

qualidade de ensino do teatro nas escolas, a ampliação das possibilidades de 

aprendizado por seus alunos e tratar o conhecimento de forma contextualizada, tendo 

em conta a realidade social e cultural de sua região. 

 

 

REGIÃO SUDESTE 

 

CEUNSP 

 

 

CUGB 

 

FAINC 

 

UAM 

 

UFMG 

 

UFOP 

 

UFSJ 

 

UFU 

 

UNESA 



69 
 

 

 

UNESP 

 

 

UNI 

MONTES 

 

UNIRIO 

 

UNISO 

 

USC 

 

USJT 

 

USP 

 

UVV 

 

 

X 

Tabela 5: Região Sudeste 

Fonte:Gracielle Costa, 2012. 

 

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio - CEUNSP 

 

O CEUNSP é uma instituição privada pertencente ao polo V- Faculdade de 

Comunicação, Arte & Design – FCAD na cidade de Salto em São Paulo. A mesma 

oferece diversas graduações e uma dessas irá inaugurar em 2013 a graduação em 

Licenciatura em Teatro, autorizada pelo MEC e na qual terá a duração de quatro anos. 

O curso superior em Licenciatura visa formar e capacitar docentes para o ensino 

do teatro na educação formal e informal. A instituição ainda não fornece on-line o 

fluxograma curricular e o PPP do curso. 

 

Centro Universitário Geraldo Di Biase - CUGB 

 

A IES é uma instituição privada que oferece o curso de Licenciatura em Arte 

com duas vertentes: Artes Visuais e Teatro no Campus Barra do Piraí – RJ e surgiu em 

2008. O curso de Arte – Teatro contém um enfoque interdisciplinar e prioriza a 

docência na Educação Básica, além disso, incorpora à pesquisa e à prática, a produção 

artística e a reflexão em seu projeto pedagógico, visando, com isso, formar profissionais 

que compreendam e participem mais intensamente dos processos sociais. 

O futuro docente do curso poderá trabalhar em escolas de ensino fundamental e 

médio, em eventos e projetos culturais e artísticos da sociedade local e outros lugares. 

Em relação ao fluxograma curricular é importante destacar que existem várias 

disciplinas relacionadas à educação como: Jogos Teatrais Aplicados à Educação I e II; 

Metodologia do Ensino da Arte; Atividades Dirigidas de Aprendizagem I a IV; 

Psicologia da Educação; Didática; Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da 

Educação; Estágio Curricular Supervisionado I, II; Tecnologia Educacional; Projeto de 

Extensão a Comunidade; Libras e Educação Inclusiva; Metodologia da Pesquisa em 

Arte e outras. 
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Faculdades Integradas Coração de Jesus - FAINC 

 

A IES funciona na cidade de Santo André no ABC Paulista, oferece o curso de 

Licenciatura em Educação Artística com habilitações em Artes Cênicas e Artes 

Plásticas desde 1976. O objetivo do curso é a formação de professores licenciados em 

Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas ou Artes Plásticas, para atuação 

em escolas das redes públicas (estadual e municipal) e particular do ensino fundamental 

e médio. 

A proposta pedagógica do curso parte da possibilidade de uma alfabetização 

visual que torna possível a criação e o entendimento da produção artística 

contemporânea; propõe a pesquisa e experimentação contínua, pedagógica e estética, 

objetivando uma produção artística pessoal e a instrumentalização pedagógica para o 

ensino da arte. 

Os princípios norteadores básicos do Curso de Educação Artística evidenciam a 

sua base nos valores humanistas e éticos; na realidade socioeconômica; na excelência 

acadêmica e na atualidade econômica, científica e tecnológica. A excelência acadêmica, 

em termos de estrutura do curso e do processo de ensino e aprendizagem, é o 

compromisso básico de todas as atividades de pesquisa, de ensino e de extensão 

vinculadas à concepção do curso. 

O Projeto Pedagógico do curso visa o constante aperfeiçoamento dos estudantes 

para sua prática profissional e social, evidenciando sua preocupação com a formação 

geral do estudante, em suas dimensões política, cultural, social e técnica. Essa 

concepção educativa contempla dois níveis: o geral, em que se incluem todas as 

disciplinas de formação geral e o de formação específica, disciplinas de caráter teórico e 

prático, que possibilitam o desempenho das atividades de magistério pertinentes a uma 

filosofia de responsabilidade social e ética, bem como sua atuação e interação na 

sociedade em todas suas classes sociais e todos os públicos. 

As disciplinas voltadas à educação presente no curso Arte Cênicas são: Teatro 

Educação I e II; Didática; Organização e Políticas da Educação Básica; Prática de 

Ensino; Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS); Metodologia da Pesquisa em 

Educação e outras. 
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Universidade Anhembi Morumbi - UAM 

 

Segundo o site da universidade a UAM é considerada a única universidade 

internacional com sede no Brasil, na qual visa formar profissionais preparados para 

atuar no Brasil e no mundo, além de favorecer o acesso a espaços multiculturais e a 

conteúdos internacionais. O PPP desta IES não está disponível on-line. 

O curso de Teatro que a UAM oferece, dispõe de duas modalidades: 

Bacharelado e Licenciatura, voltado tanto para a formação de atores quanto a de 

professores. O curso de TL iniciou-se na cidade de São Paulo (campus Paulista 1) em 

1998 e foi reconhecida pelo MEC em 2003, funciona no turno matutino e conta com 

uma boa infraestrutura e localização. 

O objetivo do curso é formar professores capacitados a desenvolver atividades 

teatrais com domínio dos elementos pedagógicos essenciais às diversas linguagens 

cênicas em instituições de ensino e instituições culturais. 

Em seu fluxograma curricular encontram-se diversas disciplinas voltadas ao 

ensino do teatro, entre elas: Jogos Dramáticos; Psicologia da Aprendizagem; Estudos da 

Comunicação - Exploração do Movimento; Desenvolvimento Humano e Social 

(disciplina on-line); Didática; Estágio Supervisionado Licenciatura I, II e III; 

Planejamento e Políticas Educacionais; Projeto Experimental I e II: Teatro; 

Metodologia do Ensino do Teatro; Libras e outras. 

 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

 

O curso de graduação em Teatro pertence à Escola de Belas Artes da UFMG em 

Belo Horizonte – Minas Gerais. A IES disponibiliza seu PPP via internet, e ressalta que 

o curso deve sempre contemplar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

graduação em Teatro, bem como as novas definições estruturais e curriculares 

estabelecidas para a formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena. 

O curso de Licenciatura em Teatro tem como objetivo oferecer sólida formação 

ética, teórica, artística, técnica e cultural que os capacitem tanto a uma atuação 

profissional qualificada, quanto à investigação de novas técnicas, metodologias de 

trabalho, linguagens e propostas estéticas. Além disso, visa formar o docente de teatro 
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instrumentalizado para o exercício da docência no ensino básico, da pesquisa e da 

extensão no seu âmbito de competência (UFMG, 2005, p.7). 

O perfil do egresso apresentado pelo PPP de Licenciatura em Teatro revela que o 

futuro docente estará capacitado a contribuir para o desenvolvimento artístico e cultural 

do país no exercício da pesquisa e da crítica teatral, bem como do ensino do teatro. 

Em relação à matriz curricular, pode-se destacar que no terceiro semestre do 

curso, o profissional em formação passa a desenvolver concomitantemente a formação 

técnica e artística constituídas pelas múltiplas vertentes da cena teatral, programas 

pedagógicos no âmbito do ensino, partilhados com a Faculdade de Educação e outras 

Unidades, no sentido de qualificá-lo para a prática docente na Educação Básica Escolar. 

São os seguintes componentes curriculares pedagógicos ministrados pela Faculdade de 

Educação: Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aprendizagem; Didática de 

Licenciatura; Políticas Educacionais; e Sociologia da Educação, totalizando 240 horas-

aula. 

Além dessas disciplinas relacionadas à educação, existem outras que 

complementam o conhecimento sobre a pedagogia teatral, como: Oficina de 

Improvisação I e II; Fundamentos da Prática Cultural em Teatro; Teoria do Ensino do 

Teatro; Prática de Ensino A, B, C e D; Projetos Especiais em Educação; Análise da 

Prática de Estágio de Teatro I ao IV; Didática da Licenciatura; Psicologia da Educação; 

Sociologia da Educação; Política Educacional. 

 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

 

O curso de Artes Cênicas foi criado a partir de 1998 e reconhecido pela Portaria 

do Ministério da Educação nº 2.123, de 06/08/2003. O mesmo funciona no centro do 

município de Ouro Preto em Minas Gerais, com duração média de quatro anos, 

abrangendo as habilitações de Licenciatura e Bacharelado – Interpretação ou Direção 

Teatral. 

Em relação ao curso Artes Cênicas – Licenciatura, pode-se destacar como 

principal objetivo: a formação de professores de Teatro para o ensino fundamental e 

médio e para os cursos livres profissionalizantes e ainda visa para o egresso do curso 

um maior conhecimento e análise da realidade social em que vive, tornando-o por meio 

de sua arte, capaz de interagir entre a comunidade e sua formação profissional. 
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Após a conclusão do curso, o graduado em Licenciatura estará apto a atuar como 

professor em escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, escolas 

técnicas, oficinas de teatro e também como ator.  

A matriz curricular do curso de Artes Cênicas Licenciatura dá ênfase na 

formação teórica e prática do aluno. O fluxograma curricular da graduação contém uma 

variedade de disciplinas voltada à pedagogia teatral e educação, tais como: Jogos 

Teatrais I e II; Oficina de Consciência e Domínio do Movimento; Sociologia da 

Educação; Psicologia da Educação; Teoria e Ensino do Teatro; Didática da 

Licenciatura; Política e Gestão Educacional; Estágio Supervisionado I, II e III; 

Laboratório de Pedagogia do Teatro; Pedagogia do Teatro I: Educação Infantil; 

Pedagogia do Teatro II: Ensino Fundamental e Médio; Pedagogia do Teatro III: 

Educação não-formal; Seminários de Pedagogia do Teatro e outras. 

 

Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ 

 

O curso de TL surgiu em 2009, funciona na cidade de São João Del-Rei 

pertencente ao estado de Minas Gerais, no campus Tancredo Neves, em turno noturno. 

São oferecidas 50 vagas por ano e tem como objetivo principal formar professores aptos 

a coordenar o processo educacional no exercício da construção de conhecimentos 

teóricos e práticos sobre as linguagens cênicas, tanto no âmbito da educação básica 

quanto em cursos profissionalizantes de formação de atores e, ainda, para atuação no 

ensino não-formal, por meio de oficinas pedagógicas e ação cultural, preocupando-se 

com os aspectos artísticos, culturais e sociais de sua área em geral.  

O PPP informa que o eixo norteador do curso de TL visa assegurar uma 

formação teórico-metodológica comprometida com a aprendizagem do aluno para atuar 

em ambientes escolares e não-escolares levando em consideração as diversidades 

econômico-sociais, religiosas, de gênero e étnico-culturais da região (UFSJ, 2007). 

O perfil do egresso apresenta algumas competências e habilidades dos futuros 

docentes, tais como: o total conhecimento de princípios gerais de educação e dos 

processos pedagógicos referentes à aprendizagem e ao desenvolvimento do ser humano 

como subsídio para o trabalho educacional direcionado para o teatro e suas diversas 

manifestações, além de capacidade de coordenar o processo educacional de 

conhecimentos teóricos e práticos sob as linguagens cênicas, no exercício do ensino de 

teatro, tanto no âmbito formal como em práticas não-formais de ensino. 
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Em relação ao fluxograma curricular do curso de TL, destaca-se uma grande 

variedade de disciplinas voltadas à pedagogia teatral, são elas: Jogos Teatrais; 

Improvisação; Teatro e Cultura Popular; Estágio Curricular Supervisionado I ao IV; 

Teatro e Cultura; Introdução a Pedagogia Teatral e etc.  

 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU 

 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Teatro – Modalidade Licenciatura 

revela que o curso acontece em turno noturno, locado no departamento de Música e 

Artes Cênicas da Faculdade de Artes, Filosofia e Ciências Sociais, com duração média 

de quatro anos. O curso pertence ao município de Uberlândia do estado de Minas Gerais 

– MG. O mesmo foi reconhecido pelo MEC em 22 de dezembro de 2004 e seu PPP 

divulgado e disponível on-line em 2009 (UFU, 2009, p. 5). 

De acordo com o PPP ―o curso de Teatro da UFU vem contribuindo para o 

crescimento das atividades teatrais da região, tanto na atuação cênica quanto no ensino 

do teatro, ampliando oferta de público com potencial apreciador e de espetáculos‖. O 

curso de TL sempre mantém uma relação entre fazer teatro e ensinar teatro despertando 

no graduando a formação artista-educador-pesquisador. Além disso, o curso atua em 

consonância com as demandas da sociedade e segue tendências atuais como: abordar e 

utilizar a interdisciplinaridade, contextualização social, histórica e flexibilidade com 

princípios curriculares de TL, estimulando pesquisa, ensino e extensão (UFU, 2009, 

p.13). 

O objetivo do curso é valorizar a formação pedagógica geral e específica do 

professor de Teatro, por meio de uma equilibrada relação entre fundamentação teórica e 

experiência prática, para que os mesmos possam atuar como professores no ensino 

formal e não-formal, atuando e propondo projetos culturais e qualificando as iniciativas 

da sociedade organizada, como igrejas, bairros e clubes. 

Segundo o PPP, o egresso do curso tem por perfil: ser um ―agente‖ político-

cultural capaz de fortalecer o caráter lúdico e desenvolver o senso crítico dos alunos, 

abordar sempre questões corporais e sociais teórica e prática, considerando o contexto 

sócio cultural contemporâneo. 

Em relação à estrutura curricular deve-se destacar que a mesma está organizada 

em três núcleos de formação, sendo um Específico, um Pedagógico e um Acadêmico-

Científico-Cultural. As disciplinas obrigatórias relacionadas à educação e pertencentes 
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ao núcleo de formação Específica são: Improvisação I e II; Teatro e Cultura Popular; 

Pesquisa em Teatro; Ética e Legislação Profissional, Produção e Gestão Teatral. No 

núcleo de Formação Pedagógica todas as disciplinas são relacionadas à educação, são 

elas: Didática; Psicologia da Educação; Política e Gestão da Educação; Libras; 

Pedagogia do Teatro I e II; Jogos Teatrais; Estágio Supervisionado I ao IV; Práticas 

Teatrais. No núcleo de Formação Acadêmico-Científico-Cultural são presentes somente 

atividades complementares. 

 

Universidade Estácio de Sá - UNESA 

 

O curso de Licenciatura em Teatro iniciou sua primeira turma em fevereiro de 

2007 na cidade do Rio de Janeiro – RJ e contém como um dos seus propósitos na 

graduação, oferecer ao estudante condições para o seu desenvolvimento integral 

enquanto indivíduo, artista e professor através de um ensino que favoreça, além do 

aprendizado dos recursos técnicos e expressivos inerentes ao fazer teatral, o 

enriquecimento pessoal fundado na sensibilidade, no conhecimento e na capacidade de 

reflexão sobre a dramaturgia, a estética e o papel social do teatro, da arte, da educação e 

da cultura. 

Segundo o site desta IES, o curso de Licenciatura em Teatro está interessado em 

desenvolver com os graduandos atividades e projetos teatrais, levando em consideração 

a diversidade social, cultural de cada região. A mesma IES não disponibiliza on-line 

informações sobre o PPP do curso de Licenciatura em Teatro. 

O fluxograma curricular revela uma diversidade de disciplina relacionada com a 

pedagogia teatral, tais como: Jogos Teatrais; Corpo e Movimento; Filosofia da 

Educação; Aspectos Sociológicos e Antropológicos da Educação; Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem; Conteúdos e Metodologia do Ensino do Teatro 

para o Ensino Fundamental; Didática; Conteúdos e Metodologia do Ensino do Teatro 

para o Ensino Médio; Educação Especial; Estágio I: Teatro na Escola; Políticas Públicas 

e Organização da Educação Brasileira; Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão; Estágio 

II: Teatro na Comunidade; Teatro Infanto-Juvenil e outras. 
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Universidade Estadual Paulista - UNESP 

 

O curso de Arte: Teatro modalidade Licenciatura, funciona no Instituto de Artes 

- IA da UNESP na cidade de São Paulo desde 2003 no turno noturno. Segundo o site 

desta IES o profissional formado por este curso pode atuar no magistério (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio), no ensino não-formal, pela ação cultural em 

oficinas artísticas, e na elaboração, produção e execução de projetos culturais 

relacionados às artes. 

Um dos objetivos gerais do curso é fornecer instrumentos de atuação 

sociocultural, pois os educadores devem colaborar para a formação integral de novos 

cidadãos, também ocupando espaços como público reflexivo e crítico. 

A estrutura curricular define um período mínimo de oito semestres para 

obtenção do título de Licenciado, ou seja, duração de quatro anos. Já o fluxograma 

curricular é dividido em quatro blocos temáticos: Instrumentos Teóricos do Teatro e da 

Pesquisa, Prática de Atuação e do Ensino, Processos Criativos, e Práticas e Teorias 

pedagógicas. Dois desses blocos apresentam uma diversidade de disciplinas voltadas à 

educação em teatro, são elas: Laboratório de Práticas Pedagógicas – Jogos e 

Improvisação I e II; Optativas – Tópicos Especiais, as duas pertencentes ao bloco de 

Práticas de Atuação e do Ensino. No bloco de Práticas e Teorias Pedagógicas, temos: 

Psicologia da Educação I e II; Didática I e II; Prática de Ensino I ao IV; Sociedade, 

Estado e Educação I e II; Teatro e Educação I e II e Optativas – Tópicos Especiais. 

 

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 

 

O Curso de Licenciatura em Artes – Teatro da UNIMONTES localiza-se na 

região norte de Minas Gerias na cidade de Montes Claros, funciona desde 2006 e 

objetiva a formação de profissionais com base numa fundamentação interdisciplinar, 

capazes de investigar, pensar, compreender e recriar a realidade que se encontra em 

profundas transformações. Valorizar a discussão dialética, entre o sentir e o simbolizar, 

dando ênfase à importância de incorporar ao currículo as experiências concretamente 

vividas, advindas das realidades: regional e social de cada aluno, como dado relevante 

para o processo de aprendizado. 

A graduação em Licenciatura em Arte – Teatro oferece 21 vagas anuais, possui 

um sistema de oito semestres, ou seja, duração de quatro anos e funciona na unidade 
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acadêmica Centro de Ciências Humanas – CCH. A estrutura curricular do curso credita 

importância a ferramentas como: o estudo dos signos teatrais, a pesquisa das diversas 

linguagens cênicas, a história da humanidade e da educação em interlocução com a 

história mundial do teatro, o conhecimento básico em antropologia, as pesquisas 

realizadas em arte-educação. 

Em seu fluxograma curricular o curso apresenta um número significante de 

disciplinas relacionadas à pedagogia teatral e educação, entre elas: Improvisação e 

Jogos Teatrais I e II; Consciência Corporal; Prática de Formação (Professor 

Articulador); Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio; Arte-

Educação; Didática; Psicologia da Educação; Processos Pedagógicos do Teatro na 

Educação Infantil; Processos Pedagógicos do Teatro no Ensino Fundamental I e II; 

Estágio Supervisionado I a III; Processos Pedagógicos do Teatro na Educação Inclusiva; 

Educação e Tecnologia; Teatro no Ensino Alternativo e outras. 

 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

 

Segundo o PPP do curso de TL, a Escola de Teatro da UNIRIO é a única 

instituição pública, localizada no Estado do Rio de Janeiro, a formar profissionais de 

Teatro em nível superior, nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado 

(Interpretação, Direção, Cenografia e Teoria do Teatro).  

O Curso de Graduação em Teatro, modalidade Licenciatura, da UNIRIO 

pretende formar profissionais da educação, conscientes da sua responsabilidade social e 

de seu papel de agentes multiplicadores de conhecimentos, que possibilitem a 

transformação da realidade cultural. O mesmo tem por objetivo formar professores de 

Teatro para atuar no Ensino Fundamental e Médio, bem como qualificá-lo para atuar no 

planejamento, organização e acompanhamento de atividades educacionais na área do 

Teatro, localizadas nas organizações formais e não-formais, dos setores públicos ou 

privados (UNIRIO, 2006). 

Além disso, a graduação em TL estabelece uma proposta de ensino 

interdisciplinar com conteúdos significativos que possibilitem o desenvolvimento das 

habilidades e competências inerentes à formação acadêmica, adequando o saber que a 

Escola de Teatro ensina à prática social dos estudantes. 

O perfil do profissional que se deseja formar em TL da UNIRIO está baseado 

em algumas habilidades e competências, tais como: capacidade de coordenar processo 
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educacional de conhecimentos teóricos práticos sobre a linguagem teatral, no exercício 

do ensino de teatro, tanto no âmbito formal, como em práticas não-formais de ensino e 

domínio das teorias e práticas sobre a linguagem teatral e sua relação como os 

princípios gerais de educação. 

O currículo da Graduação em Teatro, modalidade Licenciatura, está organizado 

em consonância com os objetivos do curso, estando em conformidade didática e 

metodológica, estruturado para que haja a interação entre o aprendizado teórico-

artístico-científico e a prática pedagógica. A organização da matriz curricular do curso 

disponibiliza cinco eixos norteadores de conhecimento, são eles: 1º eixo: Básico, 2º 

eixo: Teórico-Prático da Linguagem Teatral, 3º eixo: Teórico-Prático do Ensino do 

Teatro, o 4º eixo: Teórico-Prático Pedagógico e o 5º eixo: Teórico-Prático Integrador 

Especial. 

O 1º eixo: Básico, contempla os conhecimentos considerados básicos da 

linguagem teatral e dos processos pedagógicos referentes ao ensino do teatro. Sua 

composição perfaz um total de 450 horas.  

O 2º eixo: Teórico-Prático da Linguagem Teatral reúne conhecimentos 

referentes à história do teatro, dramaturgia e literatura dramática, dos códigos e 

convenções da linguagem cênica na concepção da encenação; conhecimento e domínio 

técnico e expressivo do corpo visando à interpretação teatral e domínio técnico-

construtivo na composição dos elementos visuais da cena teatral; conhecimento de 

conceitos e métodos fundamentais à reflexão crítica dos diferentes elementos da 

linguagem teatral. Sua composição perfaz um total de 840 horas. As disciplinas 

relacionadas a esse 2º eixo e associadas à educação, são: Oficina de Jogos Teatrais e 

Teatro Infanto-Juvenil.  

O 3º eixo: Teórico-Prático do Ensino do Teatro refere-se à prática de ensino de 

teatro. É a articulação dos conhecimentos teórico-práticos da linguagem teatral com a 

prática e a pesquisa no ensino do teatro, visando o processo educacional em situações 

formais e não formais de ensino. Encontra-se distribuído em: Disciplinas de prática de 

ensino: Metodologia do Ensino do Teatro I, II, III; Voz e Educação; Movimento e 

Educação; Dança e Educação; Dramaturgia; Laboratório de Criação e Confecção de 

Adereços, perfazendo um total de 480 horas; Estágio Supervisionado I, II, III e IV, com 

420 horas; Disciplina de preparação para o trabalho de conclusão de curso: 

Epistemologia da Pesquisa Teatral I e II, com 60 horas; Trabalho de Conclusão de 

Curso, 120 horas. Já o 4º eixo: Teórico-Prático Pedagógico integra os conhecimentos 
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dos princípios gerais de educação, dos processos pedagógicos referentes à 

aprendizagem e desenvolvimento do ser humano, como subsídio para o trabalho 

educacional. Está dividido em três disciplinas obrigatórias: Psicologia e Educação, 

Didática e Dinâmica e Organização Escolar e duas disciplinas optativas, perfazendo o 

total de 300 horas.  

O 5º eixo: Teórico-Prático Integrador Especial, interdisciplinar, articulam-se 

conhecimentos teórico-práticos teatrais com conhecimentos teórico-práticos de outras 

linguagens artísticas e da cultura brasileira, perfazendo o total de 90 horas. 

 

Universidade de Sorocaba - UNISO 

 

A UNISO é uma instituição privada que oferece o curso de Teatro, habilitação 

em Arte-Educação em mensalidades flexíveis. O curso iniciou em 2004 e foi 

reconhecido em 2012, e pertence ao município de Sorocaba, interior do estado de São 

Paulo. O perfil do curso está ligado aos estudos de expressão artística e à comunicação 

da linguagem cênica, a partir do conhecimento da noção do jogo teatral e a sua função 

simbólica, improvisação e interpretação do teatro-educação. Tais aprendizados buscam 

desenvolver a apreciação estética, o fazer teatral, a valorização das múltiplas 

linguagens, a sensibilidade e a interação com as outras artes (dança, artes visuais e a 

música) para a formação do professor-artista. 

Os profissionais de Licenciatura em Teatro, habilitação em Arte-Educação, 

podem atuar como professores no componente Arte (antiga Educação Artística) do 

ensino fundamental e médio, da rede pública ou particular e, também, em outros 

espaços da educação não-formal, como educador social, em organizações não-

governamentais (ONGs), hospitais, creches, centros esportivos, associações culturais, 

entre outros. 

A grade curricular do curso oferece uma variedade de disciplinas vinculadas à 

educação em teatro, entre elas: Arte-Educação; Cultura, Religiosidade e Mudança 

Social; Didática: Teorias e Práticas; Estágio Supervisionado em Teatro; Filosofia da 

Educação; Jogos Teatrais 1 e 2; Língua Brasileira de Sinais; Linguagem: Códigos 

Corporais; Pedagogia do Teatro; Políticas e Legislação Educacionais; Psicologia da 

Educação; Teatro Infantil e Juvenil e outras. 
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Universidade Sagrado Coração - USC 

 

Universidade Sagrado Coração – USC é uma instituição privada, localizada no 

município de Bauru, a 350 km de São Paulo e oferece o curso de Licenciatura em 

Educação Artística com Habilitação Plena em Artes Cênicas, o qual adquiriu seu 

reconhecimento no ano de 2004. 

Segundo o site desta IES, o curso de Artes Cênicas oferece formação básica para 

que se possa compreender e interpretar o fenômeno cênico no contexto sócio-político de 

diferentes épocas através de relações interdisciplinares para subsidiar teórica e 

praticamente a montagem de peças teatrais. O curso tem por objetivo formar professores 

com Licenciatura Plena em Artes Cênicas para atuar na educação formal e informal em 

assessorias motivacionais para empresas, em ONGS que desenvolvem trabalhos de 

responsabilidade social ministrando cursos ou oficinas, em secretarias municipais ou 

estaduais de cultura ensinando teatro. 

A estrutura curricular do curso conta com disciplinas voltadas a pedagogia 

teatral, como por exemplo: Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem; Libras; 

Metodologia de Projetos Educativos; Educação para a Diversidade; Jogos Teatrais; 

Tecnologia de Informação na Educação; Ambientes Educativos e Práticas 

Interdisciplinares; Teatro Educação I e II; Organização da Educação Básica; Estágio I, 

II e III; Pesquisa e Prática Pedagógica I: Planejamento e Avaliação; Pesquisa e Prática 

Pedagógica II: Dificuldades de Aprendizagem; Pesquisa e Prática Pedagógica III: 

Organização de Situações de Aprendizagem. 

 

Universidade São Judas Tadeu - USJT 

 

A USJT é uma instituição privada que funciona na cidade de São Paulo desde 

1990, na unidade Mooca – Zona Leste de São Paulo. O curso de Educação Artística 

com habilitações em Artes Plásticas e Artes Cênicas, acontece no período noturno com  

duração de quatro anos. Nessas duas habilitações oferece as opções de Bacharelado e de 

Licenciatura. A habilitação em Artes Cênicas Licenciatura desenvolve a aptidão 

artística por meio da vivência prática e do estudo teórico do teatro, fazendo do exercício 

artístico um marcante ato de reflexão e de produção, além de um compromisso com a 

ética e com a responsabilidade social. 
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Segundo o site da IES, quem faz Educação Artística – Artes Cênicas 

Licenciatura, adquire o direito de ministrar aulas no ensino fundamental, médio e em 

cursos técnicos, profissionalizantes específicos da habilitação cursada. 

A estrutura curricular do curso dispõe de várias disciplinas voltadas à educação, 

tais como: Jogos Dramáticos; Didática e Currículo; Política e Organização do Sistema 

de Ensino; Psicologia da Educação I e II; Libras; Tecnologia Educacional; Didática 

Específica; Práticas e Projetos Educacionais; Estágio Supervisionado; Filosofia da 

Educação e outras. 

 

Universidade de São Paulo - USP 

 

A USP é referência acadêmica no Brasil em termos de pesquisa, ensino e 

extensão, com números elevados de produções teóricas e práticas. A Escola de 

Comunicação e Artes – ECA dispõe de 17 cursos de Artes, como: Arte Cênica 

Bacharelado e suas habilitações, Educação Artística Licenciatura e suas habilitações, 

Áudio Visual, Artes Visuais e suas habilitações, Músicas e suas habilitações.  

Esta IES foi a primeira instituição a implantar o curso de Professores de Arte 

Dramática que posteriormente transformou-se em Licenciatura em Educação Artística, 

em atendimento às determinações legais do currículo mínimo (Resolução 23/73 – CFE). 

Na grade curricular do curso estão presentes diversas disciplinas voltadas à 

educação, como por exemplo: Jogos Teatrais I e II; Improvisação I e II; Teatro e 

Sociedade I e II; Ação Cultural em Teatro; Teatro e Educação I e II; Metodologia do 

Ensino em Artes Cênicas I, II e III; Didática; Introdução aos Estudos da Educação: 

Enfoque Histórico; Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Filosófico; 

Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Sociológico; Corpo e Movimento I a V; 

Práticas Escolares, Contemporaneidade e Processos de Subjetividade; A Psicologia 

Histórico-cultural e a Compreensão do Fenômeno Educativo; A Psicologia, Educação e 

Cultura; Práticas Educativas, Diversidade, Subjetividade; Psicologia da Educação e 

outras. 

 

Universidade Vila Velha - UVV 

A UVV é uma instituição privada pertencente à cidade de Boa Vista no estado 

do Espírito Santo que oferece o curso de Licenciatura em Artes Cênicas. O curso visa 

formar profissionais capazes de expressar nos palcos, salas de aula, ONGs, centros 
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culturais e outras abordagens inovadoras para a linguagem, no exercício da função de 

professor no campo das artes cênicas. 

Segundo o site desta IES, curso de Licenciatura em Artes Cênicas forma 

profissionais aptos a pensarem a relação entre teatro e educação. A intenção é que o 

egresso do Curso de Licenciatura em Artes Cênicas da UVV, - de posse do 

conhecimento da linguagem, suas especificidades e seus desdobramentos, inclusive 

conceitos e métodos fundamentais à reflexão crítica dos diferentes elementos da mesma: 

tenha conhecimento da dramaturgia e da literatura dramática. 

Além disso, deve ter domínio de códigos e convenções próprios da linguagem 

cênica na concepção da encenação e da criação; domínio técnico e expressivo do corpo 

visando à interpretação; domínio técnico construtivo na composição dos elementos 

visuais dos cenários e de outros procedimentos relacionados ao desenvolvimento dos 

processos cênicos; esteja apto a desenvolver uma tessitura que relacione esse saber com 

uma prática de formação e educação com vistas à transformação do indivíduo e sua 

inclusão em uma conduta humanística na sociedade, tendo em vista uma prática em 

ambientes educativos formais e não-formais visando à educação para cidadania . 

A estrutura curricular deste curso conta com inúmeras disciplinas voltadas à 

educação, tais como: Didática e Formação Docente I e II; Políticas e Organização da 

Educação Básica; Jogos Teatrais e Improvisação; Psicologia da Educação I e II; Estágio 

Supervisionado I ao IV; Tópicos Especiais; Libras; Sociologia da Educação e outras. 

 

REGIÃO SUL 

 

FAP - PR PUCPR UDESC UEM UERGS 

 

UFPEL 

 

UFRGS 

 

UFSM – RS 

 

UNICENTRO 

 

UNOESC 

Tabela 6: Região Sul 

Fonte:Gracielle Costa, 2012 
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Faculdade de Artes do Paraná - FAP 

 

O curso de Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas 

desta IES foi reconhecido pelo MEC em 1997 e somente em 2002 ocorreu à mudança 

de nomenclatura do curso para Licenciatura em Teatro. O curso tem carga horária total 

de 3440 horas, podendo ser integralizada em 4 anos no mínimo e no máximo em 7 anos. 

Dispõe de 40 vagas anuais e funciona no turno noturno (FAP, 2009). 

A FAP - como instituição pública de ensino, produção e divulgação de 

conhecimentos e iniciativas no campo artístico e cultural -, implantou o curso de 

graduação para atender as demandas do novo momento histórico pelo qual passa o 

Sistema de Ensino do Paraná, qualificando professores de Teatro capazes de atender as 

necessidades da população no que se refere aos diferentes aspectos desta atividade 

humana (FAP, 2009). 

Segundo o PPP do curso, o graduado em Licenciatura em Teatro deverá estar 

capacitado a contribuir para o desenvolvimento artístico cultural do país, no exercício 

do Ensino do Teatro. Por essa razão o perfil do egresso do curso de Licenciatura em 

Teatro compreende em uma sólida formação teórica artística, técnica e cultural, que o 

capacita tanto a uma atuação profissional qualificada, quanto ao empreendimento da 

investigação de novas técnicas, metodologias de trabalho, linguagens e propostas 

estéticas (FAP, 2009). 

O objetivo do curso visa formar profissionais para atuarem na sociedade 

demonstrando sensibilidade, criatividade e comprometimento com o ensino do Teatro. 

No que se refere à estrutura curricular o curso é dividido em quatro núcleos de atuação: 

Núcleo de Formação Específica – NFE, Núcleo de Formação Teórico-Prático – NFP, 

Núcleo de Formação Didático-Pedagógico - NFD e Núcleo de Formação Básica – NFB. 

Todas as disciplinas do curso são voltadas à reflexão e à pesquisa, além disso, conta 

com uma excelente infraestrutura (salas de ensaio, salas de projeções, estúdio de música 

e teatro, vestuário, camarim). 

A matriz curricular do curso ressalta como disciplinas relacionadas à educação: 

Psicologia da Educação; Improvisação e Jogos; Metodologia do Ensino do Teatro; 

Didática Geral; Introdução ao Estudo do Corpo; Estágio Supervisionado I e II; 

Organizações Educacionais Contemporâneas; Estudos Críticos: Arte e Linguagem; 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; Estudos Culturais e outras. 
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR 

 

A IES é uma instituição privada que disponibiliza no campus Curitiba, 

especificamente no Centro de Comunicação e Artes a graduação em Teatro, com 

duração média de três anos e meio e mensalidade acessível. A mesma, não disponibiliza 

histórico do curso de Teatro e nem seu Projeto Político Pedagógico. Interessante 

destacar também que no sistema e-MEC, o curso de Teatro desta IES segue habilitação 

Bacharel, porém no site da instituição existem informações sobre formas de ensino 

como veremos a seguir.  

No site desta IES mostra o perfil do egresso do curso de Teatro, o qual 

compreende uma sólida formação ética, teórica, artística, técnica e cultural que o 

capacita tanto a uma atuação profissional qualificada, quanto à investigação de novas 

técnicas, metodologias de trabalho, linguagens e propostas estéticas. Possibilita ainda 

uma permanente busca de atualização profissional, da iniciativa de interferir no mercado 

de trabalho, de criar novas possibilidades de atuação intelectual e artística, de contribuir 

para o desenvolvimento artístico-cultural do País, no exercício da produção de 

espetáculos teatrais, da pesquisa e da crítica teatral, bem como o domínio de 

metodologias de ensino adequadas à arte teatral sob suas diferentes formas. 

O curso de graduação em Teatro possibilita ao aluno: o conhecimento de 

princípios gerais de educação e dos processos pedagógicos referentes à aprendizagem e 

ao desenvolvimento do ser humano como subsídio para o trabalho educacional 

direcionado para o teatro e suas diversas manifestações, além de capacidade de 

coordenar o processo educacional de conhecimentos teóricos e práticos sob as 

linguagens cênicas e teatrais, no exercício do ensino de Teatro, tanto no âmbito formal 

como em práticas não-formais de ensino. 

Em relação à organização curricular do curso, este disponibiliza estudos 

relacionados com as Artes Cênicas, a Música, a Cultura e a Literatura, sob as diferentes 

manifestações da vida e de seus valores, bem como a História do Espetáculo Teatral, a 

Dramaturgia, a Encenação, a Interpretação Teatral e a Ética Profissional. Têm também 

estudos relacionados com a História da Arte, Estética, Teoria e Ensino do Teatro, além 

de outros relacionados com as diferentes formas de expressão musical e corporal, 

adequadas à Expressão Teatral e às formas de Comunicação Humana.  
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As disciplinas voltadas para educação presente na estrutura curricular são: 

Psicologia; Improvisação Teatral I e II; Processos do Conhecer; Didática; Projeto 

Comunitário I e II; Mímica e Estágio Supervisionado. 

 

 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

 

O curso de Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas foi implantado 

em 16 de abril de 1986, no centro de Artes da UDESC e somente em 2006 passou a ser 

chamado de Licenciatura em Teatro, oferecendo 40 vagas anualmente e regime de nove 

semestres. 

O objetivo geral do curso é formar profissionais cidadãos que estejam 

preparados para responder às necessidades da sociedade contemporânea, promovendo a 

reflexão sobre o campo de ação do teatro na educação formal e informal, desenvolvendo 

no aluno a capacidade de atuar de maneira crítica e ética. Além disso, o curso deseja 

criar através de suas atividades acadêmicas pontos de intersecção entre as atividades de 

pesquisa, ensino e extensão (UDESC, 2007).  

O PPP do curso destaca a arte teatral, antes de tudo, ―como arte coletiva, que 

possui na condição humana seu principal objeto. É função do curso fornecer ao aluno 

uma visão aberta sobre a arte teatral, considerando suas múltiplas e polivalentes 

dimensões‖ (UDESC, 2007, p. 17). 

As competências e as habilidades do egresso de Licenciatura em Teatro são: 

Dominar teórica e praticamente as diferentes metodologias do ensino de teatro; Refletir 

e planejar sobre a prática de ensino tanto no nível formal quanto informal; Reconhecer a 

especificidade da apreensão do teatro, de acordo com as dinâmicas de aprendizagem e 

desenvolvimento humano e conhecer os principais referenciais teórico-metodológicos 

das ciências humanas (UDESC, 2007). 

A grade curricular do curso disponibiliza uma variedade de disciplinas voltadas 

à educação, tais como: Improvisação Teatral I e II; Estágio I ao IV; Metodologia do 

Ensino do Teatro e da Arte I e II; Técnicas Corporais I e II; Psicologia da Educação; 

Metodologia do Ensino do Teatro III – Comunidade; Metodologia do Ensino da Dança 

e outras. 
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Universidade Estadual de Maringá - UEM 

 

Em 1994 o curso de Educação Artística foi dividido em Artes Plásticas e 

Cênicas na UEM e somente em 2010 o curso de Artes Cênicas - Habilitação em 

Licenciatura, passou a funcionar, lembrando que a duração do curso é de 4 anos, 

ocorrendo em turno vespertino no município de Maringá – Paraná. É notório destacar 

também que foram encontradas poucas informações via internet da graduação em Artes 

Cênicas com habilitação em Licenciatura em Teatro. 

Quanto ao perfil do profissional ao concluir o curso de graduação em Artes 

Cênicas, habilitação Licenciatura em Teatro, o PPP assinala que o egresso deve estar 

apto a atuar como um agente da área de teatro na sociedade, promovendo a 

consolidação do conhecimento teatral junto à rede escolar, às instituições culturais, 

projetos sociais, órgãos públicos e grupos artísticos, além de poder se dedicar à 

pesquisa. 

Os egressos do curso devem ter por competência e habilidade, segundo o PPP: 

desenvolver as competências em artes cênicas, pedagógicas, intelectuais, sociais e 

políticas inerentes à formação do professor; Enfrentar mudanças no campo de trabalho 

em diversos níveis, tanto no que se refere às questões tecnológicas quanto sociológicas; 

Colocar seu conhecimento da área de teatro a serviço da construção da autonomia e da 

cidadania de seus alunos, bem como deve fomentar a solidariedade em seu meio de 

atuação e saber lidar com peças procedentes de diferentes períodos, estilos e culturas, 

sem deixar que seu gosto pessoal seja o norteador destas escolhas, refletindo, nelas, a 

pluralidade cultural da sociedade em que vive (UAM, 2012). 

As disciplinas relacionadas à educação presente na grade curricular deste curso 

são as seguintes: Jogos Dramáticos I ao III, Psicologia da Arte I e II; Teatro e 

Sociedade; Improvisação I e II; Teatro e Cultura; Ensino do Teatro e Inclusão Social I e 

II; Políticas Públicas e Educação Brasileira; Teatro na Educação I e II; Psicologia da 

Educação; Ensino do Teatro na Escola I e II; Coro Cênico I e II; Didática; Ensino do 

Teatro em Comunidade I e II; Estágio Supervisionado I ao IV. 
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Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS  

 

O curso de TL da UERGS iniciou em 2002 no município de Montenegro – Rio 

Grande do Sul, em regime de 8 semestres, o que corresponde a 4 anos. O seu PPP não 

se encontra disponível on-line. 

O objetivo do curso é formar professores de Teatro, com formação pedagógica 

específica na sua área de atuação, com conhecimentos de diferentes linguagens artísticas 

e com autonomia para a pesquisa, produção e performance teatral. A área de atuação 

direciona prioritariamente o ensino para a educação básica: Ensino Fundamental e 

Ensino Médio e em segundo plano para o ensino informal, organizações não-

governamentais e espaços diversos de arte. 

A grade curricular disponível no site desta IES apresenta algumas disciplinas 

associadas à educação, tais como: Improvisação I e II; Psicologia da Educação; 

Sociologia da Educação; Metodologia e Prática de Ensino do Teatro I e II; Estágio 

Supervisionado em Arte: Princípios e procedimentos; Políticas Educacionais; Educação 

e Pluralidade Cultural; Estágio Supervisionado em teatro I e II; Mídia e Prática 

Pedagógica. 

 

Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 

 

O curso de TL da UFPEL está localizado no Núcleo de Artes Cênicas, do Centro 

de Artes – CA na cidade de Pelotas – Rio Grande do Sul. A graduação possui duração 

de quatro anos, o equivalente a 8 semestres, visa formar profissionais licenciados em 

teatro com amplo conhecimento sobre linguagem teatral, a fim de atuar no mercado de 

trabalho como professor(a), agente cultural, ator/atriz e diretor(a)-pedagogo(a). O curso 

é oferecido no turno noturno. O ingresso é no início do ano, com 50 vagas oferecidas a 

cada ano. 

Segundo o site desta IES, o curso de Teatro – Licenciatura foi implementado na 

UFPEL a fim de suprir a lacuna existente na região sul do RS, onde não havia até o ano 

de 2008 nenhum curso na área de artes cênicas. Também foi criado para suprir a 

necessidade de professores de teatro para atuarem no ensino fundamental e médio. 

Pretende formar um "docente-artista" em teatro capacitado a trabalhar no ensino 

de teatro, tanto na educação formal quanto informal, assessorando comunidades, ONGs, 

grupos amadores; atuar em órgãos públicos e em ONGs que tenham como objetivo o 
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fomento às artes e ao patrimônio cultural material e imaterial e o desenvolvimento de 

políticas para a área cultural; desenvolver trabalho artístico solo ou junto a companhias 

e grupos teatrais; e criar novas oportunidades de trabalho no campo das artes cênicas . 

O profissional egresso de curso de Teatro será capaz de refletir e debater acerca 

dos acontecimentos cênicos nos âmbitos profissional, amador, comercial, experimental, 

entre outros; desenvolver a capacidade de analisar criticamente as produções teatrais de 

sua época e suas reverberações no campo das artes; defender o espaço do teatro nas 

escolas, através de atuação competente e transformadora, implementando o processo de 

democratização do acesso ao conhecimento das manifestações artísticas; ter consciência 

da importância do seu papel como educador, e estar preparado para permitir que seus 

alunos desenvolvam o potencial crítico e criativo (UFPEL, 2012). 

Além disso, o egresso ainda pode utilizar diferentes recursos didáticos no 

cumprimento de sua tarefa de educador; propiciar o desenvolvimento das capacidades 

expressivas, criativas e comunicativas do aluno, a partir do contexto social, econômico e 

cultural; propor atividades lúdicas, dramáticas, cênicas e teatrais a partir de diversos 

processos criativos, respeitando o desenvolvimento corporal, psicomotor e afetivo dos 

seus alunos; desenvolver atividades integradoras com outras áreas do conhecimento 

humano, por meio da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade; e lidar com o uso 

de recursos ligados ao avanço tecnológico. 

Em relação à estrutura curricular, notam-se várias disciplinas vinculadas à 

educação, tais como: Improvisação I e II; Fundamentos da Linguagem Teatral I e II; 

Fundamentos Psicológicos da Educação; Teatro na Educação I ao IV; Fundamentos 

Histórico-Filosóficos da Educação; Educação Brasileira: Organização e Políticas 

Públicas; Educação Inclusiva I e II; Libras; Teatro, Educação e Ética; Estágio I, II e III. 

As disciplinas optativas relacionadas à educação são: Jogos e Brincadeiras Teatrais; 

Teatro do Oprimido e Educação Popular e Teatro para Crianças. 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 

Segundo o site desta IES, o curso de graduação em Teatro é mantido pelo 

Departamento de Arte Dramática, do Instituto de Artes, da UFRGS. Criado em 30 de 

dezembro de 1957, por resolução do Conselho Universitário, o Curso de Arte Dramática 

funcionou, inicialmente, junto à Faculdade de Filosofia e tinha como finalidade a 

formação de atores. 
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 Em 1967, dando cumprimento à Lei 4.641, de 27 de maio de 1965, o Curso de 

Arte Dramática transformou-se em Centro de Arte Dramática, com um âmbito bem 

mais amplo, passando a formar diretores de teatro, professores de arte dramática e 

atores.  

Em 1971, com a Reforma Universitária, o Centro de Arte Dramática desligou-se 

da Faculdade de Filosofia. Como Departamento de Arte Dramática, passou a integrar o 

Instituto de Artes, continuando oferecer os Cursos de Bacharelado em Direção Teatral e 

Interpretação Teatral e Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes 

Cênicas. 

O curso de Graduação em Teatro, nas duas habilitações, Direção Teatral e 

Interpretação Teatral e o Curso de Licenciatura em Teatro têm como objetivo geral 

orientar, organizar o conhecimento e experiência teórico prática do aluno, visando a 

uma formação ética, cultural e técnica adequada a um desempenho profissional 

qualificado como diretor, ator ou docente. As titulações conferidas são de Bacharel em 

Teatro: Direção Teatral, ou Interpretação Teatral e, Licenciado em Teatro (UFRGS, 

2012). 

A organização curricular do curso de Teatro Licenciatura abrange uma 

sequência seriada semestral de disciplinas obrigatórias, alternativas e eletivas que 

atendem os seguintes eixos: conteúdos básicos: estudos relacionados com as artes 

cênicas, a cultura e a literatura; conteúdos específicos: relacionados à formação de 

professores, diretores e atores; conteúdos da prática pedagógica. Formam ainda 

componentes curriculares as atividades complementares de graduação, os estágios 

supervisionados e, o trabalho de conclusão de curso. 

Por essa organização curricular, as disciplinas encontradas relacionadas à 

educação foram: Sociologia da Educação I e II; Filosofia da Educação I e II; História da 

Educação: História de Escolarização Brasileira e Procedimentos Pedagógicos; 

Psicologia da Educação I e II; Ensino e Identidade Docente; Fundamentos do Ensino de 

Teatro I e II; Metodologia do Ensino de Teatro; Organização da Escola Básica; 

Psicologia da Educação: o Jogo I e II; Intervenções Pedagógicas e Necessidades 

Educativas Especiais; Introdução a Prática de Estágio de Docência;   Tempo e Espaços 

Escolares: Atravessando Fronteiras; Projeto de Pesquisa em Teatro e Educação; Estágio 

de Docência em Teatro I e II; Seminário em Docência em Teatro; Improvisação e 

Movimento e outras. 
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Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

A IES disponibiliza todas as informações essenciais sobre o curso de TL, 

referente ao histórico do curso, objetivos, perfil, habilidades e competências, ementa e 

matriz curricular. 

 Por isso, é interessante destacar que em 1961 foi criada a Faculdade de Belas 

Artes de Santa Maria e anos depois foi fundado o Centro de Artes e Letras – CAL, 

ambas pertencentes à UFSM. O Curso Licenciatura em Teatro da UFSM tem como 

objetivo principal formar professores preparados para empreender ações pedagógicas e 

artísticas, com competência e responsabilidade, compromisso com a causa educacional, 

com a melhoria da qualidade do ensino e da prática teatral. Para isso, o estudante passa 

por uma formação com duração de oito semestres, o que corresponde a 4 anos, na qual 

prática e teoria, educação e arte, se entrelaçam. 

O professor de teatro está habilitado a exercer a docência nos diferentes níveis 

de ensino, em espaços educativos Formais (Escolas das Redes Públicas e Privadas, na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação para Jovens e 

Adultos), e Informais (associações comunitárias, ONGs, cursos livres, oficinas, projetos 

públicos de formação através da arte, entre outros), possibilitando, aos diferentes 

grupos, a aquisição e desenvolvimento da linguagem teatral. 

O Curso de Licenciatura em Teatro sustenta-se sobre o caráter investigativo 

teórico e prático da criação cênica e a aplicabilidade desta práxis no ensino do teatro, 

estruturando-se curricularmente sobre o princípio de que a construção e o modo de 

operação do conhecimento na arte teatral pressupõem a experimentação da criação dos 

processos nela envolvidos. 

A estrutura curricular da Licenciatura em Teatro propõe a convergência entre a 

formação teatral e a formação voltada ao ensino de teatro, através dos Conteúdos 

Curriculares Específicos, das Práticas Educacionais e dos Estágios Supervisionados, 

além da elaboração e escrita de um Trabalho de Conclusão de Curso. Além disso, a 

proposta curricular mantém linhas de afiliação e aproximação com as propostas 

pedagógicas e curriculares de cursos de licenciatura em teatro da região sul do Brasil 

(UDESC, UFRGS e UERGS), possibilitando futura mobilidade externa, ou seja, 

interinstitucional, entre discentes da UFSM com estas instituições e vice-versa. 

As disciplinas associadas à educação presente na matriz curricular são: 

Psicologia da Educação; Fundamentos Históricos, Sociológicos e Filosóficos da 
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Educação; Fundamentos da Educação Especial; Políticas Públicas e Gestão em 

Educação Básica; Práticas Educacionais em Teatro I ao IV e outras. 

 

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná - UNICENTRO 

 

O curso de graduação em Arte-Educação – Licenciatura surgiu em 2003, porém 

só foi reconhecido em 2007 e seu PPP aprovado em 2009. Funciona no turno vespertino 

campus Santa Cruz, setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, na cidade de 

Guarapuava no Paraná.  

Este curso de graduação em Arte-Educação – Licenciatura tem a duração de 4 

anos e visa ampliar e sistematizar o conhecimento do Arte Educador, no que se refere às 

linguagens artísticas (música, artes visuais e cênicas) a partir do domínio da  forma,  do  

espaço  e  do  tempo,  enquanto dimensões estéticas. 

O objetivo geral dessa graduação é de formar professores na área das artes, aptos 

a disputar sua inserção nos vários setores profissionais para, numa ação consciente, 

serem agentes de transformação da sociedade. Em relação ao perfil do egresso espera-se 

que atuem no Ensino Fundamental, Médio e Superior, em empresas públicas e privadas 

que desenvolvem serviços na área das artes e da cultura. A formação do arte-educador 

prevê aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades específicas, o que 

permitirá uma atuação profissional compromissada com as necessidades da comunidade 

regional, principalmente, e da sociedade brasileira (UNICENTRO, 2012). 

Em sua estrutura curricular estão presentes as seguintes disciplinas relacionadas 

à educação: Fundamentos das Artes Cênicas; Psicologia Educacional; Anatomia e 

Fisiologia Humana; Didática Aplicada ao Ensino da Arte; Percepção Corporal; 

Percepção Musical; Libras; O Ensino da Arte na Educação Especial; Estágio 

Supervisionado em Artes para o Ensino Fundamental; Estágio supervisionado em Artes 

para o Ensino Médio; Estágio Supervisionado com Atividade de Campo; Jogos e 

Improvisação; Arte e Tecnologia e outras.  

 

 

Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC 

 

O curso de TL da UNOESC surgiu em 2008 no município de Joaçaba do estado 

de Santa Catarina, tem como objetivo formar profissionais licenciados em Teatro, 
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capacitando a atuar na amplitude dessa área de conhecimento, com consciência ética do 

processo histórico, artístico, cultural e pedagógico do Teatro, suas múltiplas dimensões, 

capaz de atuar em espaços formais e não-formais de ensino. 

 O licenciado em Teatro pode atuar como professor na educação básica, em 

instituições de ensino que oferecem cursos de nível fundamental e médio, profissional 

autônomo, em empresa própria ou em prestação de consultoria. Ainda, pode atuar no 

âmbito não-formal de ensino de teatro, em escolas, academias de artes, em oficinas de 

criação, festivais, entre outros, voltados para elaboração, produção e execução de 

projetos culturais relacionados ao teatro e cultura. 

O curso é dividido em 8 fases e contém as seguintes disciplinas relacionadas à 

educação: Filosofia da Educação; Prática e Investigação Criativa I; Política Educacional 

Brasileira; História da Educação; Atividade Curricular Complementar I, II III e IV; 

Didática; Psicologia da Educação; Prática e Investigação Criativa em Arte na Educação 

Infantil e na Educação de Jovens e Adultos; Estágio Curricular Supervisionado em 

Teatro I, II, III e IV; Currículo Escolar – Teoria e Prática; Antropologia da Educação; 

Prática e Investigação Criativa em Arte e Cultura; Prática e Investigação Criativa no 

Ensino Teatral I, II; Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem; Libras e 

outras. 
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COMPOSIÇÃO CÊNICA 

 

4 Classificação das disciplinas relacionadas à educação e o ensino não-formal para 

idosos nos PPP  

 

Para facilitar a compreensão e visualização de dados, separou-se cada disciplina 

relacionada à educação por região e em tabelas contendo quatro Blocos Educacionais. 

Esses Blocos Educacionais foram definidos com base na DCN de Teatro - Resolução n.º 

4 de março de 2004 (Art. 4 § VI e VII). 

Os blocos são: 1)Formação Pedagógica Básica; 2) Componentes do Teatro-

Educação; 3) Estágio Curricular Supervisionado; e 4) Práticas Teatrais 

Contemporâneas. 

Lembrando que o 1º Bloco: Formação Pedagógica Básica contém conteúdos 

disciplinares relacionados à: Didática; Psicologia da Educação; Educação, Sociedade e 

Cultura; Instrumentos e Fundamentos da Educação; Educação e Tecnologias 

Contemporâneas; Filosofia da Educação; Psicologia do Aprendizado; Didática da 

Licenciatura; Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico; Currículo, Gestão e 

Políticas Educacionais; Profissão Docente; Organização da Educação Brasileira. 

Já o 2º Bloco: Componentes do Teatro-Educação apresenta algumas disciplinas 

como: Metodologia do Ensino de Teatro I e II; Metodologia e Prática do Ensino do 

Teatro I e II; Jogos Teatrais; Improvisação; Teoria do Ensino em Teatro; Fundamentos 

do Teatro-Educação; Fundamentos da Arte-Educação; Pedagogia do Teatro; Práticas de 

Ensino em Teatro; Teatro e Educação; Novas Tecnologias e o Ensino do Teatro. 

O 3º Bloco, intitulado de Estágio Curricular Supervisionado, refere-se às 

seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado I ao IV; Estágio Supervisionado I; 

Estágio Supervisionado II; Estágio Supervisionado III.  

Já o 4º Bloco chama-se Práticas Teatrais Contemporâneas porque contém as 

disciplinas de: Projeto Interdisciplinar I e II; Seminário Interdisciplinar I ao III; Libras; 

Teatro para Infância e Juventude; Tópicos de Práticas Educativas Integradas I, II e III; 

Projeto Social; Teatro e Inclusão Social; Projeto de Extensão I e II. 

As disciplinas do 4º Blocos foram criadas para rever continuamente propostas 

mantedoras de diálogo profícuo do Teatro com a sociedade (DESGRANGES, 2006). 
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Região Norte 

 

A região Norte contém o menor número de IES do país, existem apenas 6 IES 

disponibilizando graduações em TL. Além disso, duas dessas IES, especificamente a 

UFAC e a UNIR não apresentam on-line o fluxograma curricular para informações de 

disciplinas e nem o PPP. 

A Tabela abaixo mostra o quantitativo de disciplinas associadas ao 1º e 2º Bloco. 

 

Região Norte 
1º Bloco: Formação 

Pedagógica Básica 

2º Bloco: Componentes do 

Teatro-Educação 

IFTO 7 4 

UFAC Não Disponível on-line Não Disponível on-line 

UEA 5 6 

UNIR Não Disponível on-line Não Disponível on-line 

UFPA 3 2 

UFT 7 4 

TOTAL 22 16 

Tabela 7:Quantitativo de disciplinas do 1º e 2º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012. 

 

Essa Tabela 6 revela que a UFPA disponibiliza poucas disciplinas introdutórias e 

básicas sobre educação pertencente ao 1º Bloco. Além disso, a UFPA contém somente 

duas disciplinas relacionadas ao 2º Bloco, as quais são: Prática do Ensino em Teatro I e 

II. 

A Tabela 7 demonstra o quantitativo de disciplinas do 3º Bloco e do 4º Bloco. 

  

Região Norte 
3º Bloco: Estágio Curricular 

Supervisionado 

4º Bloco: Práticas Teatrais 

Contemporâneas 

IFTO 4 3 

UFAC Não Disponível on-line Não Disponível on-line 

UEA 4 5 

UNIR Não Disponível on-line Não Disponível on-line 

UFPA 4 3 
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UFT 4 3 

TOTAL 16 14 

Tabela 8:Quantitativo de disciplinas do 3º e 4º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012 

 

Nota-se através da Tabela 7 que todas as IES disponibilizam os 4 Estágios 

obrigatórios segundo a DCN de Teatro Licenciatura,Resolução nº 4 de 8 de março de 

2004 (anexo 1). 

Além disso, os documentos (PPP) das instituições, especificamente as ementas 

das disciplinas educacionais dos cursos de Teatro Licenciatura citam preocupações com 

as mudanças sociais da sociedade local, porém não apresentam nada relacionado à 

temática do envelhecimento. Isso é um fator preocupante, visto que quase todos os 

cursos de TL do Norte foram criados recentemente. 

 

Região Nordeste 

A região Nordeste é considerada a segunda maior região que dispõe cursos de 

TL. Existem hoje cadastradas pelo e-MEC 11 IES, sendo uma no Maranhão, uma em 

Alagoas, uma em Pernambuco, duas na Bahia, três no Ceará, uma no Rio Grande do 

Norte, uma em Sergipe e uma na Paraíba. 

A Tabela 8 mostra o quantitativo de disciplinas do 1º e 2º Bloco: 

Região 

Nordeste 

1º Bloco: Formação 

Pedagógica Básica 

2º Bloco: Componentes do Teatro-

Educação 

IFCE 5 3 

UESB 3 6 

UFAL 6 5 

UFBA 5 3 

UFC 5 4 

UFMA 5 3 

UFPB 4 3 

UFPE 4 7 

UFRN 4 4 

UFS 5 4 

URCA Não Disponível on-line Não Disponível on-line 

TOTAL 46 42 

Tabela 9:Quantitativo de disciplinas do 1º e 2º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012. 
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A URCA disponibiliza informações on-line no site da IES sobre o curso, mas 

não informa sobre fluxograma curricular do curso de Teatro Licenciatura. A região 

Nordeste contém o segundo maior número de disciplinas (46 e 42) relacionadas ao 1º e 

2º Bloco. 

A UESB apresenta um número pequeno de disciplinas (3) pertencentes ao 1º 

Bloco, isso poderá acarretar deficiência em qualificação de futuros professores.  

A Tabela 9 revela o quantitativo de disciplina do 3º e 4º Bloco: 

 

Região 

Nordeste 

3º Bloco: Estágio Curricular 

Supervisionado 

4º Bloco: Práticas Teatrais 

Contemporâneas 

IFCE 3 1 

UESB 4 2 

UFAL 4 6 

UFBA 3 2 

UFC 3 2 

UFMA 4 4 

UFPB 4 2 

UFPE 4 2 

UFRN 4 2 

UFS 4 5 

URCA Não Disponível on-line Não Disponível on-line 

TOTAL 37 28 

Tabela 10:Quantitativo de disciplinas do 3º e 4º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012. 

 

Os cursos de TL da UFMA e da UFAL são os que mais contêm disciplinas 

referentes ao 4º Bloco, essas disciplinas não citam a temática do envelhecimento no 

documento, mas na ementa da disciplina de extensão da UFAL e da UFMA está escrito 

que o curso poderá criar parcerias com os programas universitários, entre eles a UNATI.  

Segundo Costa (2010) o curso de TL disponibiliza aos alunos do curso uma 

oficina de metodologia do ensino de Teatro para idosos como um dos temas da 

disciplina Tópicos Especiais. Essa iniciativa é uma alternativa válida, porém opcional. 
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Região Centro-Oeste 

 

A região Centro-Oeste possui o menor número de IES que disponibiliza o curso 

de graduação em TL do país (apenas 5). Porém, todos os cursos disponibilizam on-line 

os fluxogramas curriculares. Além disso, constata-se que mesmo com a menor 

quantidade de curso o somatório das disciplinas relacionadas à educação são superiores 

a outras regiões brasileiras, como mostra a Tabela 10 e 11. 

 

Região Centro-

Oeste 

1º Bloco: Formação 

Pedagógica Básica 

2º Bloco: Componentes do 

Teatro-Educação 

FADM 3 5 

UEMS 6 4 

UFG 6 3 

UFGD 4 5 

UNB 5 4 

TOTAL 24 21 

Tabela 11:Quantitativo de disciplinas do 1º e 2º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012. 

 

 

Região Centro-

Oeste 

3º Bloco: Estágio Curricular 

Supervisionado 

4º Bloco: Práticas Teatrais 

Contemporâneas 

FADM 3 2 

UEMS 2 4 

UFG 3 1 

UFGD 2 3 

UNB 4 4 

TOTAL 14 14 

Tabela 12:Quantitativo de disciplinas do 3º e 4º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012 

 

A UFGD e a UEMS apresentam um número pequeno de disciplinas de Estágio 

referente ao 3º Bloco. 
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Região Sudeste 

 

As Tabelas 12 e 13 mostram o maior número de disciplinas relacionadas à 

educação. O curso de TL do CEUNP não disponibiliza informações sobre o fluxograma 

curricular do curso e nem sobre o PPP.  

 

Região Sudeste 
1º Bloco: Formação 

Pedagógica Básica 

2º Bloco: Componentes do 

Teatro-Educação 

CEUNP Não Disponível on-line Não Disponível on-line 

CUGB 7 4 

FAINC 6 3 

UAM 4 3 

UFMG 6 6 

UFOP 4 8 

UFSJ 5 5 

UFU 5 4 

UNESA 5 4 

UNESP 6 7 

UNIMONTES 5 8 

UNIRIO 6 7 

UNISO 5 7 

USC 6 5 

USJT 8 3 

USP 11 12 

UVV 6 7 

TOTAL 95 93 

Tabela 13:Quantitativo de disciplinas do 1º e 2º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012. 

 

A tabela 12 mostra que o 2º Bloco disponibiliza 93 disciplinas relacionadas à 

Metodologia do Ensino do Teatro, Fundamentos da Arte-educação, Fundamentos do 

Teatro-Educação, Pedagogia Teatral, Jogos Teatrais, Improvisação e outras. 

Essas disciplinas componentes do Teatro-Educação têm caráter social e 

explicam todos os métodos de ensinar teatro. Será que nenhum desses métodos pode 

direcionar-se ao idoso? 

 

Região 

Sudeste 

3º Bloco: Estágio Curricular 

Supervisionado 

4º Bloco: Práticas Teatrais 

Contemporâneas 

CEUNP Não Disponível on-line Não Disponível on-line 
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CUGB 2 3 

FAINC 3 1 

UAM 3 3 

UFMG 4 2 

UFOP 3 2 

UFSJ 4 1 

UFU 4 1 

UNESA 2 2 

UNESP 4 2 

UNIMONTES 3 2 

UNIRIO 4 3 

UNISO 3 1 

USC 3 1 

USJT 3 2 

USP 4 2 

UVV 4 3 

TOTAL 53 31 
Tabela 14:Quantitativo de disciplinas do 3º e 4º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012. 

 

De acordo com as Tabelas 12 e 13 a USP é a Instituição de Ensino Superior que 

mais contém disciplinas associadas à educação (29 disciplinas). 

 

Região Sul 

 

A região Sul contém 10 IES disponibilizando cursos de graduação em Teatro 

Licenciatura (TL). Todos esses cursos fornecem informações sobre seu PPP e 

fluxograma curricular. 

A Tabela 14 destaca que todas as IES têm um número satisfatório de disciplinas 

do 1º e 2º Bloco.  

 

Região Sul 
1º Bloco: Formação 

Pedagógica Básica 

2º Bloco: Componentes do Teatro-

Educação 

FAP 5 4 

PUC-PR 4 3 

UDESC 6 8 

UEM 5 10 

UERGS 5 4 

UFPEL 4 9 

UFRGS 10 6 
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UFSM 6 3 

UNICENTRO 4 4 

UNOESC 8 5 

TOTAL 57 56 
Tabela 15:Quantitativo de disciplinas do 1º e 2º Bloco    

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012 

 

Já a Tabela 15 descreve que a UFSM e a PUC-PR não oferecem nenhuma 

disciplina sobre Projeto Interdisciplinar I e II; Seminário Interdisciplinar I ao III; Libras; 

Teatro para Infância e Juventude; Tópicos de Práticas Educativas Integradas I, II e III; 

Projeto Social; Teatro e Inclusão Social; Projeto de Extensão I e II. 

 

Região Sul 
3º Bloco: Estágio Curricular 

Supervisionado 

4º Bloco: Práticas Teatrais 

Contemporâneas 

FAP 2 1 

PUC-PR 3 0 

UDESC 4 1 

UEM 4 3 

UERGS 3 1 

UFPEL 3 3 

UFRGS 2 1 

UFSM 4 0 

UNICENTRO 2 2 

UNOESC 4 2 

TOTAL 31 14 

Tabela 16:Quantitativo de disciplinas do 3º e 4º Bloco     

Fonte: Busca no site de cada IES por Gracielle Costa, 2012. 

 

A Tabela 15 destaca que duas IES (PUC-PR e UFMS) não disponibilizam 

nenhuma disciplina do 4º Bloco.  

Como esses cursos não oferecem disciplinas de Práticas Teatrais 

Contemporâneas referentes ao 4º Bloco?   

Esta inquietação ficará latente até que os mesmos incluam as disciplinas em seus 

fluxogramas, ainda mais sabendo que o teatro tem importância incomensurável de 

promover o desenvolvimento intelectual, social e afetivo de qualquer pessoa 

(KOUDELA, 2006). 



101 
 

 

Pupo (2009, p. 3, grifo nosso) acrescenta sobre isso, dizendo que ―as profundas 

transformações sociais que temos vivido na esfera brasileira, não cessam de engendrar 

novas interrogações ainda insuficientemente tratadas pelo poder público e pelas IES no 

que se refere à tarefa da educação‖. 

O poder público e as IES necessitam acordar para a inclusão dessas disciplinas, 

visto que Freire (2003) afirma que o processo educacional universitário pode abrir um 

diálogo, no intuito de colocar o educando e o educador frente à sociedade para que se 

conscientize de seu papel em contribuir para a transformação social, opondo-se ao 

pensamento que ensinar é só depósito de conhecimento. 

O teatro-educação (disciplinas do 4º Bloco) tem caráter social e vem ampliando 

seus espaços de atuação a partir da realização de projetos onde universidades, artistas, 

governo e ONGs tornam-se parceiros em ações por todo país, as quais incluem: teatro 

no hospital, teatro para idosos, penitenciários, comunidades e outros (TELLES, 2004). 

Das 49 IES, encontrou-se somente duas que abordam e citam a temática do 

envelhecimento (ensino não-formal para Terceira-Idade) nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado III ou IV nos PPP investigados.  

A Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) disponibiliza a temática do 

envelhecimento como prática opcional nas disciplinas de Extensão e como obrigatória o 

ensino do teatro para a terceira-idade na disciplina de Estágio Supervisionado IV. 

O Rio de Janeiro (RJ) é considerado o terceiro estado com maior número de 

idosos e segundo o IBGE (2012) a cidade do Rio de Janeiro com maior quantitativo de 

idosos do Brasil, o bairro desta cidade chamado Copacabana (zona sul do RJ) é 

intitulado como o ―paraíso dos idosos‖, pois contém 43.431 indivíduos acima dos 61 

anos, além disso, o bairro é sempre usado pela ONU (Organização das Nações Unidas) 

para testes de programas mundiais direcionados a idosos. Também por conta dessa 

característica, Copacabana possui uma Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de 

Terceira Idade. 

 A outra IES que aborda a temática do envelhecimento em seu fluxograma 

curricular é a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado III. 

A iniciativa do UFPE serve de referência e incentivo para outras IES dos demais 

estados brasileiros, pois o estado de Pernambuco vem se preocupando em melhorar a 

qualidade de vida de sua população, oferecendo diversas atividades e contribuindo para 

o aumento de expectativa de vida local. 
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As IES precisam incluir a temática do envelhecimento em suas disciplinas 

educacionais, visto que a velhice é uma realidade latente, inclusive promovida pela 

Política Nacional do Idoso (Lei 8842/94, art.10 § 3, c), a qual tem por objetivo 

assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade. 

São competências dos órgãos e entidades públicos a implementação da política 

nacional do idoso. À área de educação, compete: 

 

a) adequar currículos, metodologias e material didático aos programas 

educacionais destinados ao idoso; 

 

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino 

formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de 

forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o 

assunto; 

 

c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares 

nos cursos superiores; 

 

d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de 

comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de 

envelhecimento; 

 

e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à 

distância, adequados às condições do idoso; 

 

f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, como 

meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber; 

 

Desta maneira, é pertinente reiterar que a reflexão sociológica de Bauman sobre 

a reformulação do pensamento educacional no mundo contemporâneo, ainda mais com 

a demanda do envelhecimento, são válidas. 

De acordo com este autor, o que importa para a mudança do pensamento 

educacional ―é a prática do discurso da educação para toda a vida, contestando sempre o 

impacto das experiências do dia-a-dia, enfrentando-as e, por fim, desafiar as pressões 

que surgem no ambiente social‖ (BAUMAN, 2007, p.21). 

Cachioni (1999, p. 128) complementa que ―a educação continuada (para toda a 

vida), nos dias atuais, não significa apenas uma necessidade de renovação cultural, mas 

também, e, sobretudo, uma exigência nova, de autonomia dinâmica dos indivíduos 

numa sociedade em rápida transformação‖. 
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Nesse sentido, a estrutura curricular do curso de Teatro Licenciatura tem que 

conter disciplinas com caráter multidisciplinar e de educação continuada. 

Multidisciplinar no sentido de desenvolver disciplinas que envolvam a sociedade e a 

comunidade num trabalho de ação política e solução dos problemas.  

Além disso, as disciplinas devem conter conteúdos associados à educação 

continuada (para toda faixa etária do desenvolvimento humano), para que as pessoas 

acima de 60 anos tenham oportunidade de refletir e, refletindo, possam lutar contra os 

limites impostos pela mesma sociedade. 

Por essa razão, construiu-se para melhor visualização o Gráfico II relativo ao 

quantitativo de cursos que ofertam disciplina de Estágio Supervisionado para espaços 

não-formais, os quais visam um trabalho multidisciplinar. 

 

Gráfico II: Cursos de TL que apresentam disciplinas de Estágio não-formal 
Fonte: Gracielle Costa, 2012. 

 

 

O Gráfico II mostra que das 49 IES analisadas, 32 (65,3%) oferecem Estágio 

para o Ensino Não-formal. Dessas 32 IES, 30 descrevem em seu PPP a disciplina de 

Estágio Supervisionado III ou IV (ocorrido em espaços não-formal) de maneira ampla 

(como qualquer atividade fora da educação básica sem especificar faixa etária, etnia e 

classe social) e não citam a temática do envelhecimento. 

O mesmo Gráfico apresenta que 13 IES não contêm Estágio para espaços não-

formal em suas disciplinas, o que significa que a formação do professor de teatro 

direciona-se exclusivamente para educação básica. As outras 4 IES não disponibilizam 

informações sobre fluxograma curricular e PPP dos cursos de Teatro Licenciatura. 

Cursos de TL que apresentam disciplinas de 

Estágio em espaços não-formal 

Contêm

Não Contêm

Ausência de Informação
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O ensino de teatro em espaços não-formal é de suma importância, como comenta 

Figueiredo (2012, p. 1-2):  

 

Temos observado uma efervescência nas pesquisas que relacionam a 

educação não-formal com o ensino do teatro e o quanto esse ensino 

especializado tem tido um boom em nossa profissão, seja por 

proporcionar um novo mercado para os licenciados, seja por permitir a 

viabilidade de projetos educacionais, ou mesmo pelo público 

específico da educação não-formal, diferenciado da educação formal. 

 

Desta maneira, pode-se afirmar que o ensino não-formal em Teatro é uma 

possibilidade de ampliação do mercado de trabalho para o profissional graduado, 

garantia de uma melhor qualificação e contribuição para a inclusão social dos brasileiros 

menos favorecidos, em especial os velhos. 
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EPÍLOGO DO ESPETÁCULO - ANTES QUE AS CORTINAS SE FECHEM 

 

Os dados constatam que o envelhecimento populacional já é uma realidade 

brasileira, visto que existe atualmente cera de 23,5 milhões de pessoas com 60 anos ou 

mais. Com esse alto número de idosos no país, grandes desafios precisam ser tomados 

por diferentes áreas do saber, em especial a Educação, visto que, com a chegada da 

globalização, ocorreram mudanças sociais na modernidade-líquida, cujas relações 

pessoais dos indivíduos tornaram-se descartáveis e discriminatórias, principalmente 

com os longevos. 

 Por essa razão, a educação criou o ensino não-formal visando à construção e 

reconstrução de concepção (ões) de mundo e sobre o mundo em grupos coletivos. A 

educação não-formal está presente em programas com idosos resgatando o sentimento 

de valorização de si próprio (autoestima), o desejo de lutarem para ser reconhecidos 

como iguais (enquanto seres humanos) e combatendo a exclusão social (GOHN, 2010).  

Observou-se, também, neste estudo, que dentro do ensino não-formal está o 

teatro. Este está apto a contribuir para melhoria da qualidade de vida dos idosos de hoje 

e daqueles que um dia seremos. 

Notou-se, no entanto, que existem poucos professores de teatro qualificados 

para atender e essa nova demanda e que é necessário urgentemente capacitar estudantes 

dos cursos de graduação em Teatro Licenciatura para que estes possam ser inseridos no 

mercado. 

Ainda mais considerando que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para 

os Cursos de Teatro Licenciatura fazem a seguinte recomendação com relação à 

interação do indivíduo na sociedade e relações com o mundo do trabalho: 

 

Art. 2º Os Projetos Pedagógicos do curso de graduação em Teatro 

poderão admitir modalidades e linhas de formação específica. 

 

Art. 3º O curso de graduação em Teatro deve ensejar, como perfil 

desejado do formando, capacitação para a apropriação do pensamento 

reflexivo e da sensibilidade artística, compreendendo sólida formação 

técnica, artística, ética e cultural, com aptidão para construir novas 

formas de expressão e de linguagem corporal e de propostas estéticas, 

inclusive como elemento de valorização humana e da autoestima, 

visando a integrar o indivíduo na sociedade e tornando-o participativo 

de suas múltiplas manifestações culturais. 

 

Art. 4º O curso de graduação em Teatro deve possibilitar a formação 

profissional que revele competências e habilidades. 
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VII - capacidade de coordenar o processo educacional de 

conhecimentos teóricos e práticos sob as linguagens cênicas e teatrais, 

no exercício do ensino de Teatro, tanto no âmbito formal como em 

práticas não-formais de ensino; 

 

VIII - capacidade de auto aprendizado contínuo, exercitando 

procedimentos de investigação, análise e crítica dos diversos 

elementos e processos estéticos da arte teatral. 

 

Art. 5º O curso de graduação em Teatro deve assegurar o perfil do 

profissional desejado. 

 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares 

que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as diferentes manifestações 

e expressões culturais e artísticas, com as inovações tecnológicas, 

incluindo ações de extensão junto à comunidade. 

 

Nesse contexto, concluiu-se que o tema envelhecimento não é abordado nos 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos de Teatro Licenciatura (TL) 

cadastrados no sistema e-MEC, uma vez que das 49 IES pesquisadas apenas 2 delas 

apresentaram em suas grades curriculares o tratamento de questões e temáticas que 

dizem respeito aos velhos. 

Sugere-se a implantação da Política Nacional do Idoso quanto à Área da 

Educação, a fim de haver integração da Educação Gerontológica que se ocupa da 

―educação dos idosos e da formação de profissionais para esse mister‖ (CACHIONI e 

NERI, 2004, p. 99)
12

. 

  Consequentemente, o tema envelhecimento tem que está previsto nas 

disciplinas dos cursos de Teatro Licenciatura de modo transversal, contínuo e 

permanente. 

 Outra sugestão refere-se à necessidade de criação de Diretrizes Curriculares 

Nacionais voltadas para Educação e Envelhecimento nos fluxogramas curriculares dos 

cursos de Licenciatura, especialmente nas graduações de Teatro. Inclusão que já existe 

das disciplinas: Educação das Relações Étnico-raciais, Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004) (Anexo 

                                                           
12

Segundo as autoras, ―no Brasil, a construção da Educação Gerontológica avança principalmente a partir 

da atuação de cursos de pós-graduação em gerontologia; é fortalecida pela criação de universidades da 

terceira idade, importante lócus de programas para idosos, de pesquisa e de formação de recursos 

humanos, embora nelas ainda predominem ações pedagógicas não-especializadas. 
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2) e Políticas de Educação Ambiental (Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

No 4.281 de 25 de junho de 2002)(Anexo 3) nos cursos de Licenciatura. 

Essa inclusão do tema envelhecimento nos fluxogramas curriculares de Teatro 

Licenciatura como lei promoverá, em primeiro lugar, mudanças culturais quanto a esta 

etapa da vida e, em segundo lugar, formação de recursos humanos para lidar com a 

população idosa cada vez mais crescente no país. Como consequência dará a ampliação 

de oportunidade do mercado de trabalho para o professor de teatro que não mais 

precisará atuar exclusivamente na educação formal de modo polivalente (ensinando arte 

em geral).  
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ANEXO A – Resolução nº 4 de março de 2004 

 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 4 DE 8 DE MARÇO DE 2004.(*) 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Teatro e dá 

outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO 

CONSELHONACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 9º, §2º, alínea “c”, da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a 

redação dada pela Lei 9.131, de25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e 

os princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES nºs. 776/97, de 3/12/97 e 583/2001, de 

4/4/2001, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Teatro, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o 

que consta dos Pareceres CNE/CES 67/2003 de 11/3/2003, e195/2003, de 5/8/2003, 

homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, em 2 de 

junho de 2003 e 12 de fevereiro de 2004, resolve: 

Art. 1º O curso de graduação em Teatro observará as Diretrizes Curriculares 

Nacionais aprovadas nos termos desta Resolução. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através 

do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as 

atividades complementares, o sistema de avaliação, a monografia, o projeto de iniciação 

científica ou o projeto de atividade, como trabalho de conclusão de curso – TCC, 

componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros 

aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Teatro, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 

estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucionais, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 



 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas à área da graduação, e de 

aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional; 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

XI - concepção e composição das atividades complementares; 

XII – inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso sob as modalidades 

monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em área 

teórico-prática ou de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento 

próprio. 

2º Os Projetos Pedagógicos do curso de graduação em Teatro poderão admitir 

modalidades e linhas de formação específica. 

Art. 3º O curso de graduação em Teatro deve ensejar, como perfil desejado do 

formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da sensibilidade 

artística, compreendendo sólida formação técnica, artística, ética e cultural, com aptidão 

para construir novas formas de expressão e de linguagem corporal e de propostas 

estéticas, inclusive com o elemento de valorização humana e da autoestima, visando a 

integrar o indivíduo na sociedade e tornando-o participativo de suas múltiplas 

manifestações culturais. 

Art. 4º O curso de graduação em Teatro deve possibilitar a formação profissional 

que revele competências e habilidades para: 

I - conhecimento da linguagem teatral, suas especificidades e seus 

desdobramentos, inclusive conceitos e métodos fundamentais à reflexão crítica dos 

diferentes elementos da linguagem teatral; 

II - conhecimento da história do teatro, da dramaturgia e da literatura dramática; 

III - domínio de códigos e convenções próprios da linguagem cênica na 

concepção da encenação e da criação do espetáculo teatral; 



 

IV - domínio técnico e expressivo do corpo visando a interpretação teatral; 

V - domínio técnico construtivo na composição dos elementos visuais da cena 

teatral; 

VI - conhecimento de princípios gerais de educação e dos processos pedagógicos 

referentes à aprendizagem e ao desenvolvimento do ser humano como subsídio para o 

trabalho educacional direcionado para o teatro e suas diversas manifestações; 

VII - capacidade de coordenar o processo educacional de conhecimentos 

teóricos e práticos sob as linguagens cênica e teatral, no exercício do ensino de Teatro, 

tanto no âmbito formal como em práticas não-formais de ensino; 

VIII - capacidade de auto aprendizado contínuo, exercitando procedimentos de 

investigação, análise e crítica dos diversos elementos e processos estéticos da arte 

teatral. 

Art. 5º O curso de graduação em Teatro deve assegurar o perfil do profissional 

desejado, a partir de conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos 

interligados de formação: 

I – conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, a 

Cultura e a Literatura, sob as diferentes manifestações da vida e de seus valores, bem 

assim com a História do Espetáculo Teatral, a Dramaturgia, a Encenação, a 

Interpretação Teatral e com a Ética Profissional; 

II – conteúdos Específicos: estudos relacionados com a História da Arte, com a 

Estética, com a Teoria e o Ensino do Teatro, além de outros relacionados com as 

diferentes formas de expressão musical e corporal, adequadas à Expressão Teatral e às 

formas de Comunicação Humana; 

III – conteúdos Teórico-Práticos: domínios de técnicas integradas aos princípios 

informadores da formação teatral e sua integração com atividades relacionadas com 

Espaços Cênicos, Estéticos, Cenográficos, além de domínios específicos em produção 

teatral, como expressão da Arte, da Cultura e da Vida. 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Teatro estabelecerá 

expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular, de 

acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as instituições de ensino superior 

adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral; sistema de créditos com 

matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção e pré-requisito, 

atendido o disposto nesta Resolução. 



 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é um componente curricular direcionado à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, 

devendo cada Instituição, por seus colegiados superiores acadêmicos, aprovar o 

correspondente regulamento de estágio, com suas diferentes modalidades de 

operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria Instituição 

de ensino superior, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens 

correspondentes às diferentes técnicas de produção coreográficas das Artes Cênicas, do 

Espetáculo Teatral, da Dramaturgia, da Encenação e Interpretação Teatral, do domínio 

dos princípios lógicos, revelando performance, expressão e linguagem corporal, com a 

atuação em espaços cênicos e com a execução de outras atividades inerentes à área do 

Teatro. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os 

responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular 

possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a Instituição por incluir, no currículo do curso de graduação em 

Teatro, o estágio supervisionado de que trata este artigo, deverá emitir regulamentação 

própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, observado o disposto no parágrafo 

precedente. 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as diferentes manifestações 

e expressões culturais e artísticas, com as inovações tecnológicas, incluindo ações de 

extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que 

se confundam com estágio curricular supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso-TCC é um componente curricular 

opcional da Instituição de ensino superior que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas 



 

modalidades demonografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades 

centradas em áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o 

curso, na forma disposta em regulamentação específica. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir, no currículo do curso de 

graduação em Teatro, Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, nas modalidades referidas 

no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovado pelo seu 

Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e 

mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua 

elaboração. 

Art. 10. As instituições de ensino superior deverão adotar formas específicas e 

alternativas de avaliação, internas e externas, sistemáticas, envolvendo todos quantos se 

contenham no processo do curso, observados em aspectos considerados fundamentais 

para a identificação do perfil do formando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do 

início d período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a 

metodologia do processo ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão 

submetidos e bibliografia básica. 

Art. 11. A duração do curso de graduação em Teatro será estabelecida em 

Resolução específica da Câmara de Educação Superior. 

Art. 12. Os cursos de graduação em Teatro para formação de docentes, 

licenciatura plena, deverão observar as normas específicas relacionadas com essa 

modalidade de oferta. 

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

ÉFREM DE AGUIAR MARANHÃO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 

 

 

(*) CNE. Resolução CNE/CES 4/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de março 

de 2004, Seção 1, p. 24. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B – .Resolução nº 1 de 17 de junho de 2004 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004. (*) 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no art. 9o, § 

2o, alínea “c”, da Lei no 9.131, publicada em 25 de novembro de 1995, e com 

fundamentação no Parecer CNE/CP 3/2004, de 10 de março de 2004, homologado pelo 

Ministro da Educação em 19 de maio de 2004, e que a este se integra, resolve: 

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, a serem observadas pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e 

modalidades da Educação Brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem 

programas de formação inicial e continuada de professores. 

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-

Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. § 2° O 

cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte das instituições de ensino, 

será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. 

Art. 2° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas constituem-se 

de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da 

Educação, e tem por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no 

seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais 

positivas, rumo à construção de nação democrática. 

§ 1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção 

de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos 

quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 

objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de 

identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. 

§ 2o O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o 



 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem 

como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. 

§ 3o Caberá aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios desenvolver as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta 

Resolução, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus 

respectivos sistemas. 

Art. 3° A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro- 

Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, 

competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino e 

seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades 

mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as indicações, recomendações e 

diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004. 

§ 1° Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão 

condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, professores e alunos, 

de material bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação 

tratada no “caput” deste artigo. 

§ 2° As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para que 

os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, 

abrangendo os diferentes componentes curriculares. 

§ 3° O ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação 

Básica, nos termos da Lei 10639/2003, refere-se, em especial, aos componentes 

curriculares de Educação Artística, Literatura e História do Brasil. 

§ 4° Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos 

orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de 

pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e 

fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. 

Art. 4° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de 

comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições 

formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos 

Afro-Brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos 

institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. 

Art. 5o Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de 

alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, que 



 

contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por 

professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a 

educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras 

que impliquem desrespeito e discriminação. 

Art. 6° Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades, 

responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto o exame e encaminhamento de solução 

para situações de discriminação, buscando-se criar situações educativas para o 

reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. 

§ Único: Os casos que caracterizem racismo serão tratados como crimes imprescritíveis 

e inafiançáveis, conforme prevê o Art. 5o, XLII da Constituição Federal de 1988. 

Art. 7o Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração e edição de 

livros e outros materiais didáticos, em atendimento ao disposto no Parecer CNE/CP 

003/2004. 

Art. 8o Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do Parecer CNE/CP 

003/2004 e dessa Resolução, em atividades periódicas, com a participação das redes das 

escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e 

dificuldades do ensino e aprendizagens de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

e da Educação das Relações Étnico-Raciais. 

§ 1° Os resultados obtidos com as atividades mencionadas no caput deste artigo serão 

comunicados de forma detalhada ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de 

Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos respectivos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que encaminhem providências, 

que forem requeridas. 

Art. 9o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Roberto Cláudio Frota Bezerra Presidente do Conselho Nacional de Educação 

 

 

 

(*) CNE/CP Resolução 1/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, 

Seção 1, p. 11. 

 

 

 



 

ANEXO C – Decreto nº 4.281 de junho de 2002 

 

DECRETO Nº 4.281 DE 25 DE JUNHO DE 2002 

 

Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.795, de 27 de abril 

de 1999, DECRETA: 

Art. 1o A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, pelas 

instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos 

públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não 

governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da 

sociedade. 

Art. 2o Fica criado o Órgão Gestor, nos termos do art. 14 da Lei no 9.795, de 27 de 

abril de 1999, responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação 

Ambiental, que será dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da 

Educação. 

§ 1o Aos dirigentes caberá indicar seus respectivos representantes responsáveis pelas 

questões de Educação Ambiental em cada Ministério. 

§ 2o As Secretarias-Executivas dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação 

proverão o suporte técnico e administrativo necessários ao desempenho das atribuições 

do Órgão Gestor. 

§ 3o Cabe aos dirigentes a decisão, direção e coordenação das atividades do Órgão 

Gestor, consultando, quando necessário, o Comitê Assessor, na forma do art. 4o deste 

Decreto. 

Art. 3o Compete ao Órgão Gestor: I - avaliar e intermediar, se for o caso, programas e 

projetos da área de educação ambiental, inclusive supervisionando a recepção e 

emprego dos recursos públicos e privados aplicados em atividades dessa área; II - 

observar as deliberações do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e do 

Conselho Nacional de Educação - CNE; III - apoiar o processo de implementação e 

avaliação da Política Nacional de Educação Ambiental em todos os níveis, delegando 

competências quando necessário; IV - sistematizar e divulgar as diretrizes nacionais 



 

definidas, garantindo o processo participativo; V - estimular e promover parcerias entre 

instituições públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, objetivando o 

desenvolvimento de práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre 

questões ambientais; VI - promover o levantamento de programas e projetos 

desenvolvidos na área de Educação Ambiental e o intercâmbio de informações; VII - 

indicar critérios e metodologias qualitativas e quantitativas para a avaliação de 

programas e projetos de Educação Ambiental; VIII - estimular o desenvolvimento de 

instrumentos e metodologias visando o acompanhamento e avaliação de projetos de 

Educação Ambiental; IX - levantar, sistematizar e divulgar as fontes de financiamento 

disponíveis no País e no exterior para a realização de programas e projetos de educação 

ambiental; 

X - definir critérios considerando, inclusive, indicadores de sustentabilidade, para o 

apoio institucional e alocação de recursos a projetos da área não formal; XI - assegurar 

que sejam contemplados como objetivos do acompanhamento e avaliação das iniciativas 

em Educação Ambiental : a) a orientação e consolidação de projetos; b) o incentivo e 

multiplicação dos projetos bem sucedidos; e, c) a compatibilização com os objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 4o Fica criado Comitê Assessor com o objetivo de assessorar o Órgão Gestor, 

integrado por um representante dos seguintes órgãos, entidades ou setores: I - setor 

educacional-ambiental, indicado pelas Comissões Estaduais Interinstitucionais de 

Educação Ambiental; 

II - setor produtivo patronal, indicado pelas Confederações Nacionais da Indústria, do 

Comércio e da Agricultura, garantida a alternância; III - setor produtivo laboral, 

indicado pelas Centrais Sindicais, garantida a alternância; 

IV - Organizações Não-Governamentais que desenvolvam ações em Educação 

Ambiental , indicado pela Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - 

ABONG; V - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 

VI - municípios, indicado pela Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente - 

ANAMMA; VII - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; VIII - 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, indicado pela Câmara Técnica de 

Educação Ambiental, excluindo-se os já representados neste Comitê; 

IX - Conselho Nacional de Educação - CNE; X - União dos Dirigentes Municipais de 

Educação - UNDIME; XI - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA; XII - da Associação Brasileira de Imprensa - ABI; XIII 



 

- da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Estado de Meio Ambiente - 

ABEMA. 

§ 1o A participação dos representantes no Comitê Assessor não enseja qualquer tipo de 

remuneração, sendo considerada serviço de relevante interesse público. § 2o O Órgão 

Gestor poderá solicitar assessoria de órgãos, instituições e pessoas de notório saber, na 

área de sua competência, em assuntos que necessitem de conhecimento específico. 

Art. 5o Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 

ensino recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, observando-se: 

I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e 

permanente; e II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores. 

Art. 6o Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, 

mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação 

ambiental integrados: I - a todos os níveis e modalidades de ensino; II - às atividades de 

conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de 

gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos 

pesqueiros, de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de 

qualidade ambiental; III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de 

ciência e tecnologia de comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde; IV - aos 

processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, entidades de 

classe, instituições públicas e privadas; V - a projetos financiados com recursos 

públicos; e VI - ao cumprimento da Agenda 21. 

§ 1o Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de 

recursos privados em projetos de Educação Ambiental. 

§ 2o O Órgão Gestor estimulará os Fundos de Meio Ambiente e de Educação, nos 

níveis Federal, Estadual e Municipal a alocarem recursos para o desenvolvimento de 

projetos de Educação Ambiental. 

Art. 7o O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e seus órgãos 

vinculados, na elaboração dos seus respectivos orçamentos deverão consignar recursos 

para a realização das atividades e para o cumprimento dos objetivos da Política 

Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 8o A definição de diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação 



 

Ambiental em âmbito nacional, conforme a atribuição do Órgão Gestor definida na Lei, 

deverá ocorrer no prazo de oito meses após a publicação deste Decreto, ouvidos o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e o Conselho Nacional de Educação 

- CNE. 

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 25 de junho de 

2002, 181o da Independência e 114o da República. 

 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presidente da República  

Paulo Renato de Souza, Ministro da Educação  

José Carlos Carvalho, Ministro do Meio Ambiente 
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