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Resumo 
Este estudo partiu da vivência prática na formação didática universitária realizada pelo 
Projeto Mestre, Escola de excelência em comunicação que tem como escopo e base a 
difusão da formação docente universitária basificada através das técnicas de 
comunicação advindas do universo de formação teatral em inúmeras Instituições de 
Pós-graduação em São Paulo - Brasil, onde fica a sede do referido Projeto. 
A partir da pesquisa que já tem como lastro mais de 20 anos de experiência prática 
registrada, percebemos o desafio que o ensino em EAD, ou seja, a distância, apresenta 
na formação docente e que precisa ser estudado e elaborado de uma forma onde a 
comunicação seja uma base real de geração do interesse pelo conteúdo apresentado a 
partir da prática docente que ultrapassa as paredes da sala de aula e invade telas de 
comunicação virtual em diversos formatos.  
Pensando nisso, acompanhamos a trajetória de uma turma que participou de um curso 
de formação didática universitária do Projeto Mestre e que teve como referência a 
formação docente em conjunto com alunos que acompanharam as aulas a distância, 
em EAD. No final do processo, foi feita uma pesquisa através de entrevistas com os 
participantes, que visou nortear a análise presente nesta comunicação. 
 O quadro teórico que dá suporte e fundamenta este estudo parte da intersecção entre 
a importância atribuída à formação identitária do professor (Dubar, 2005), que leva em 
consideração os aspectos cognitivos, afetivos e expressivos do mesmo, e as dimensões 
humano-interacionais (Placco, 2006). 
 
Introdução 
Esta pesquisa está ligada diretamente com a minha trajetória profissional  no  Projeto 

Mestre, que é um curso de formação didática para professores universitários, criado 

por mim, a partir das técnicas de comunicação extraídas do teatro, voltada para 

estudantes de pós-graduação lato sensu, interessados em lecionar no ensino superior. 

A hipótese pesquisada e analisada neste trabalho é a de que os professores em fase 

de formação didática com o objetivo de lecionarem no ensino superior, tanto 

presencialmente, como em EAD, ou seja, a distância, a partir da aplicação de técnicas de 

comunicação teatral, conseguem amplificar os seus horizontes comunicacionais e assim, 

gerar o interesse,  tanto de quem assiste “in loco” suas aulas, como aqueles que 

realizam um curso a distância, em EAD. 

O quadro teórico que dá suporte e fundamenta este estudo parte da intersecção 

entre a importância atribuída à formação identitária do professor, que leva em 

consideração os aspectos cognitivos, afetivos e expressivos do mesmo, e as 
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dimensões humano-interacionais (interpessoais), presentes nas obras de Claude Dubar 

e Vera Maria Nigro de Souza. 

Para Placco e Souza (2010, p.85), a identidade está em constante transformação, 

sendo o resultado provisório da intersecção entre a história da pessoa, o seu contexto 

histórico e social e os seus projetos e a partir de uma comunicação amplificada e 

participativa, as formas identitárias se complementam e produzem conhecimento, 

amparadas pela dimensão da “comunicação”. 

 Partimos do princípio de que a aula é elemento vivo e participativo e quanto mais for 

estimulada a participação direta e indireta sem sala de aula através de técnicas que 

colocam o aluno como protagonista da sua formação, melhor será o seu resultado 

prático e mais qualificada a sua forma.  Dubar (2005, pag. 143) diz que a identidade de 

uma pessoa não é feita à sua revelia; no entanto, não podemos prescindir dos outros 

para forjar a nossa própria identidade.  

Segundo Gatti (1996), a identidade permeia o modo de estar no mundo e no 

trabalho dos homens em geral, e, no nosso caso particular em exame, do professor, 

afetando suas perspectivas perante a sua formação e as suas formas de atuação 

profissional. Todas estas condições e contradições apontam para a necessidade de 

se compreender com mais profundidade os contextos sociais, afetivos e culturais 

que permeiam o exercício do magistério, na medida em que suas motivações, 

percepções, crenças, atitudes, valorizações, relacionam-se diretamente com os 

modos de envolvimento dos professores com seus alunos e com a tarefa pedagógica. 

Em consonância com esta afirmação, Placco (2006, pag. 23) escreve que, "Não é 

possível conceber a aprendizagem do adulto, sobretudo do adulto professor, sem 

considerar o processo de formação identitária". 

Assim quando pensamos numa docência universitária que acontece presencialmente e 

a distância, temos que lembrar que o alunado é público diferenciado e que exige 

uma comunicação direta, estratégica, qualificada e personalizada para que 

realmente em sala de aula ocorra o processo não só de recepção do conteúdo, mas 

também de interpretação e de partilhamento desse conteúdo em conjunto com os 

participantes, gerando assim uma resposta qualificada no interesse e consequente 

aprendizado. Meunier e Peraya (2009, pag. 283) deixam isso bem claro, quando 

dizem que qualquer comunicação é um ato e um ato social e assim  sendo  ao 

unirmos as técnicas que estimulam este ato social, amplificamos as possibilidades de 

resultados satisfatórios. 

Já foi muito estudada e referenciada a necessidade de técnicas elaboradas para uma 

formação didática qualificada, mas de forma geral, as técnicas não ultrapassam certos 

parâmetros paradigmáticos, onde o aluno de forma geral é apenas um receptor 

passivo da informação trazida pelo Professor, com algumas oportunidades de 

participar, mas nunca como real protagonista do processo de estudo e de formação. 

Na proposta apresentada, tanto o aluno presencial, como o aluno que recebe participa 

a distância de uma aula ao vivo, tem o protagonismo através das técnicas elaboradas e 

aplicadas, e percebemos que esta condição faz toda a diferença no sentido de 

interesse e qualidade de participação e consequente aprendizado. Libâneo (1998) nos 

diz que cada docente deverá ter uma diretriz orientada da prática educativa. E, a 
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partir do momento em que orientação direcionada é desenvolvida através das 

estratégias de comunicação aplicadas em sala de aula.  

Quando Placco e Souza dizem que “a aprendizagem decorre da consciência da 

necessidade de mobilizar recursos pessoais e sociais, internos e externos, para 

atingir determinados objetivos claramente definidos” (Placco e Souza, 2006, p.19), 

elas têm a clara consciência da multiplicidade de fatores que compõem o ato de 

aprender e de ensinar, os quais são constituintes integrais do processo de 

socialização e, por conseguinte, de constituição identitária. Nos princípios 

norteadores da aprendizagem do adulto professor (Placco e Souza,2006, p. 23), os 

dois primeiros itens apontados pelas autoras foram: 
-A aprendizagem do adulto decorre de uma construção grupal. 

-A aprendizagem se dá a partir do confronto e do aprofundamento de idéias 

As duas afirmações confirmam a teoria de Dubar, que propõe que só é possível 

conceber o conceito de identidade, na medida em que se restitui a relação 

“identidade para si e identidade para o outro”, como constituintes de socialização. E 

as referidas afirmações, feitas pelas autoras e confirmadas pela teoria de Dubar, 

vêm integralmente ao encontro das respostas obtidas nas entrevistas realizadas 

nesta pesquisa.  

Finalmente, reiteramos na análise da pesquisa realizada, a importância de uma 

formação complementar do professor universitário, para o domínio das técnicas de 

ensino em EAD (a distância), em consonância com todo o cabedal de estratégias 

aplicadas em sala de aula presencialmente. 

 

Metodologia 
Foram selecionados 10 alunos do curso de Pós-Graduação de renomada Instituição 

Pública onde o Projeto Mestre é aplicado, e que fizeram o curso de formação Didática, 

tanto presencialmente, como em EAD ( a distância). Estes alunos foram convidados 

para participarem de uma entrevista presencial e em EAD (para alunos que fizeram o 

curso a distância), onde responderam 9 questões que indagavam sobre a sua 

participação e como o referido aluno avaliou o aprendizado e também a relação entre 

os participantes, tanto presencialmente,  como em EAD. 

Após a realização das entrevistas, foi feita uma análise detalhada das respostas e um 

gráfico dos resultados obtidos, a partir de: 

a) Integração dos alunos 

b) Qualidade do aprendizado 

c) Ampliação dos Conceitos 

d) Visão da mudança paradigmática em relação aos modelos já estabelecidos 

Finalmente, a partir da disposição do gráfico obtido, chegamos ao resultado final e 

satisfatório da pesquisa. 
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Conclusões 
Após análise detalhada das respostas obtidas, chegamos à conclusão de que as 

técnicas teatrais quando aplicadas para o desenvolvimento da comunicação, quer seja 

presencial, quer seja a distância, podem ser absolutamente úteis e incorporadas de 

maneira positiva na formação do alunado, o que pode gerar uma proposta positiva de 

integração entre alunos que participam dos cursos, tanto presencialmente, como em 

EAD (a distância). Há agora que aprofundarmos uma pesquisa nas tecnologias 

existentes para o aprimoramento da comunicação e integração em EAD. 

 

Referências 
Dubar, C. (2005). A socialização. São Paulo: Martins Fontes.  

Dubar, C. (2009). A crise das identidades. São Paulo: Edusp. 

Gatti, A.C. (1996). Os Professores e suas Identidades: O desvelamento da 

heterogeneidade. Cad. de Pesq, 98. Fundação Carlos Chagas. 

Gil, A. C. (1998). Metodologia do ensino superior. São Paulo: Atlas. 

Libâneo, J. C. (2005). Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez. 

Libâneo, J. C. (2010). O ensino da Didática, das metodologias específicas e dos 

conteúdos específicos do ensino fundamental nos currículos dos cursos de 

Pedagogia. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 91(229). 

Meunier, J. P. & Peraya, D. (2009) Introdução às teorias da  comunicação. Lisboa,  

Portugal: Instituto Piaget. 

Pimenta, S. G. (2002) Para uma ressignificação da didática - ciências da educação, 

pedagogia e didática – Universidade São Paulo – Faculdade de Educação. 

Geocities.ws. 

Placco, V. M. N., De S. Souza, Vera, L. T. De (Org.) (2006). Aprendizagem do adulto 
professor. São Paulo: Edições Loyola.  

Placco, V. M. N. S. (2006). Perspectivas e dimensões da formação e do trabalho do 

professor. In XIII ENDIPE, Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. 
Educação formal e não formal, processos formativos e saberes pedagógicos: 
desafios para a inclusão social (pp. 251-262). Recife: ENDIPE. 

Placco, V. M. N. S. y Souza, V. L. T. (2010). Desafios ao coordenador pedagógico no 

trabalho coletivo da escola: intervenção ou prevenção? En V. M. N. S. PLACCO y 

L. R. ALMEIDA (Org.), O Coordenador pedagógico e os desafios da educação. São 

Paulo: Loyola. 

Placco, V. M. N. S. (Org.) (2010). O Coordenador pedagógico e o atendimento à 
diversidade. São Paulo: Loyola. 


