
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  
PROCESSOS DE ENSINO IV (módulo B) – Calendário Excepcional 

CÓDIGO:  

DAA00312 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

 

CARGA HORÁRIA: 80h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Sim. Processos de Ensino III 

CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR: Luiz Daniel Lerro 
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2020/1 

 Titulação: Doutor em Artes Cênicas – Universidade de Bolonha (UNIBO – Itália) e Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). 
 

  EMENTA: Trabalhos e estudos dirigidos que visam à execução do TCC, propiciando ao aluno um 

espaço de diálogo entre teoria e prática, possibilitando a experimentação de práticas cênicas e 

sistematização teórica dos conteúdos vivenciados durante a graduação e a relação com os projetos 

desenvolvidos. 
 
  
OBJETIVOS: Propiciar a experiência da criação laboratorial junto aos TCC de modalidade prática e 

subsídios teóricos referentes às reflexões e práxis do ensino teatral e o trabalho monográfico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
1. Apresentação de plano de disciplina; métodos e técnicas de pesquisas em ciências humanas; 

2. O Ensino e a Pesquisa – a relação entre o pensar e o agir do pesquisador. 

3. A experiência como atitude metodológica na pesquisa em teatro. 

4. A Etnografia e Auto-Etnografia para a pesquisa na prática artística. 

5. A arte e o ensino de alunos com deficiência. 

6. Jogos teatrais e Inclusão. 

7. Práticas laboratorial – exercícios de produção textual e reflexão crítica. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1)  Método: aulas teórico-expositivas e prática laboratorial de organização e produção textual 

para TCC, na plataforma Google Meet e na multiplataforma WhatsApp, em modalidade 

síncrona; e aulas assíncronas disponibilizadas na plataforma SIGAA.  

2) Recursos: Google Meet; sala de aula invertida; biblioteca online; canal Youtube e a 

multiplataforma WhatsApp. 
 

 

 

AVALIAÇÃO: O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na etapa 

final, mas também durante os encontros. No processo de AVALIAÇÃO considerarei: 1) participação e 

realização das atividades; 2) motivação e interesse; 3) leitura de bibliografia básica. O módulo B, do 

calendário excepcional contará com duas avaliações, cada qual valendo 5 pontos. 
 

  



 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CARREIRA, André; CABRAL, Beatriz; RAMOS, Luiz Fernando; FARIAS, Sérgio. Metodologia de 

Pesquisa em Artes Cênicas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006. 

FORTIN, Sylvie. Contribuições possíveis da Etnografia e da Auto-Etnografia para a pesquisa na 

prática artística. Rio Grande do Sul:  Cena Periódico do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, 

n. 7, p. 77-88. https://seer.ufrgs.br/cena/article/view/11961 

GRESSLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa – projetos e relatórios. São Paulo: Edições Loyola, 

2003. 

REILY, Lucia. O ensino de artes visuais na escola no contexto da inclusão. Cad. CEDES, 

Campinas, vol. 30, n. 80, p. 84-102, jan.-abr. 2010. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622010000100007>  

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em Arte – um paralelo entre arte e ciência. Coleção Polêmicas de Nosso 

tempo. Campinas (SP). Editora Autores Associados, 1998. 

 
 
 

https://seer.ufrgs.br/cena/article/view/11961
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622010000100007

