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 À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior,

A Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas vem
por  meio  desta  manifestar  a  posição  de  seus  associados,  solicitando  a
manutenção dos programas voltados para a formação inicial e continuada de
professores,  que  têm  cumprido  papel  relevante  em  nosso  campo  de
investigação e atuação no Ensino Superior, quais sejam: Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID),  Mestrado Profissional  em Artes
(PROFARTES), Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O  PIBID  se  tornou  um  programa  central  no  fortalecimento  dos  debates  e
práticas em artes cênicas no contexto da Educação Básica, pelo estreitamento
de  diálogos  e  convivência  entre  professores,  estudantes  universitários,
professores  e  estudantes  da  educação  básica.  Ele  tem  gerado  inúmeras
pesquisas,  muitas  vezes  publicadas,  no  nível  da  graduação  e  da  pós-
graduação,  seja  pelos  professores  coordenadores  de  projeto,  supervisores
(professores de educação básica) e graduandos que se formam e passam a
investigar  o  campo do ensino do teatro  na rede escolar  nos programas de
mestrado brasileiros.  

O  PROFARTES,  ainda  em  processo  de  consolidação,  já  manifesta  seu
potencial,  seja  pela  busca  explícita  dos  professores  pelo  programa  em
diferentes  regiões  do  Brasil,  seja  pelas  características  do  programa  e
pesquisas nele realizadas: especialmente sua vocação para investigações e
divulgações  de  pesquisa  no  campo  epistemológico  das  práticas  como
pesquisa, pesquisa performativa e teoria enraizada.

Por  fim,  os  cursos  na  área  de  Artes  Cênicas,  especialmente  licenciaturas,
ministrados na modalidade à distância têm constituído elemento fundamental
na formação de profissionais para atender às necessidades de professores de
Artes na rede de Educação Básica num país com dimensões continentais como
o Brasil.

Solicitamos à Capes, o mais breve possível, que se pronuncie em relação às
condições concretas de manutenção e continuidade desses programas,  que
representam investimento fundamental no campo do ensino das Artes Cênicas
nos diferentes níveis de ensino (básico e superior).
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Uberlândia, 24 de Fevereiro de 2016

Prof.Dr. Narciso Larangeira Telles da Silva
Presidente da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas


