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Respostas da avaliação realizada online através da plataforma do Google Drive em 20 de 
Outubro a 25 de setembro de 2013 com os participantes do seminário: 

 

1) Participou do Seminário como: 

 

 

Palestrante 0 0% 

Comunicador 22 63% 

Artista 3 9% 

Participante 10 29% 

 

 



2) Como você avalia as palestras realizadas? 

 

 

Ótimo 12 34% 

Muito bom 15 43% 

Bom 7 20% 

Regular 1 3% 

Ruim 0 0% 

Muito Ruim 0 0% 

Péssimo 0 0% 

 

3) Como você avalia as Comunicações realizadas? 

 

Ótimo 10 29% 

Muito bom 15 43% 

Bom 9 26% 

Regular 1 3% 

Ruim 0 0% 

Muito Ruim 0 0% 

Péssimo 0 0% 

 



4) Como você avalia as Apresentações Artísticas ? 

 

 

Ótimo 20 57% 

Muito bom 8 23% 

Bom 6 17% 

Regular 1 3% 

Ruim 0 0% 

Muito Ruim 0 0% 

Péssimo 0 0% 

5) Como você avalia as Festas ? 

 

 

Ótimo 9 26% 

Muito bom 10 29% 

Bom 6 17% 

Regular 8 23% 

Ruim 2 6% 

Muito Ruim 0 0% 

Péssimo 0 0% 

 



6) Como você avalia a recepção do evento ? 

 

 

Ótimo 14 40% 

Muito bom 13 37% 

Bom 6 17% 

Regular 1 3% 

Ruim 0 0% 

Muito Ruim 1 3% 

Péssimo 0 0% 

 

 

 

7) Você recomendaria o evento para alguém? 

 

 

Sim 35 100% 

Não 0 0% 

 



8) A Temática do II Seminário para você foi: 

 

 

Surpreendente 11 31% 

Relevante 19 54% 

Interessante 5 14% 

Desinteressante 0 0% 

 

9) Quanto que contribui para sua reflexão/formação em relação ao tema proposto pelo 
seminário? 

 

 

 

Muito 33 94% 

Pouco 2 6% 

Nada 0 0% 

Não sei 0 0% 

 

 

 



10) O quê você elogia no II Seminário? 

 
‘’Gostaria de ressaltar as palestras e maravilhoso espetáculo da Cia. Marginal do RJ. ‘’ 
 
‘’Os convidados e participantes Diversidade das práticas e reflexões apresentadas na 
programação. ‘’ 
 
‘’O fato de proporcionar encontros de grande valor entre pessoas já queridas e outras que aí se 
tornaram queridas. ‘’ 
 
‘’A gentileza e o afeto com que a recepção tratou a todos, sem distinção.’’ 
 
‘’Os convidados deram um suporte maior para as reflexões. ‘’ 
 
‘’Organização Receptivo.’’ 
 
‘’Atenção do pessoal da inscrição e as palestras .’’ 
 
‘’A recepção, as palestras, as comunicações. Os trabalhos artísticos.  
 
‘’As oficinas A equipe de logística, a organização do evento ‘’ 
 
‘’ As apresentações artísticas foram representativas do campo. ‘’ 
 
‘’ Eu tenho muitos lutado boa organização, a generosidade de toda a equipe, a qualidade dos 
alto-falantes ... e, especialmente, a qualidade artística dos atores em companhias de teatro da 
comunidade. Um exemplo claro em que o teatro ajuda as comunidades a expressar com 
presença, arte e muita coração, as problemáticas e outras histórias de sua comunidade.’’ 
 
 ‘’O comprometimento dos participantes, o bom humor junto com a seriedade e o 
compartilhamento das experiências.’’ 
 
‘’ O grupo organizador!’’ 
 
‘’ A recepção de todos, a escolha das comunicações e mesas redondas e as oficinas, sem 
dúvida. ‘’ 
 
‘’El trabajo de los actores y de los directores y la organización.’’ 
 
‘’Ser um espaço aberto para as discussões amplas a respeito de trabalhos em comunidades, 
me possibilitaram fazer uma ponte entre o meu desempenho local e me fizeram querer estar 
mais neste diálogo.’’ 
 
‘’Tudo, recepção maravilhosa, pessoas atenciosas, apresentações de trabalhos com reflexões 
que muito contribuíram, para minha pesquisa. ‘’ 
 
‘’Espetáculos com temáticas voltadas para comunidade.’’  
 
‘’Por fim o evento está de parabéns por tudo! Elogio o tema e o propósito do evento, ou seja, 
colocar em pauta o teatro em comunidade e refletir/discutir as possibilidades e formas de fazê-
lo. ‘’ 
 



‘’Também elogio as possiveis movimentações em trazer pessoas de outras partes do 
mundo,isso faz crescer o evento e a reflexão.’’ 
 
‘’Panorama amplo das produções científicas. ‘’ 
 
‘’Boas oficinas.’’ 
 
‘’A temática e a qualidade dos palestrantes. ‘’ 
 
‘’Falar em Teatro Comunidade na Universidade é um grande avanço. Que bom que isso está 
sendo discutido e é importante conhecermos o trabalho de outros grupos. ‘’ 
 
‘’La idea general del teatro comunitario ‘’ 
 
‘’As oficinas A iniciativa de pensar teatro e comunidade dentro do espaço academico. Além de 
relevante, isso é inovador, em nível Brasil. ‘’ 
 
‘’Cuidado dos monitores e organizadores em receber, apoiar e informar. ‘’ 
 
‘’Em primeiro lugar quero dizer que não sou acadêmico nem conhecedor dos temas e 
abordagens dos trabalhos e apresentações realizadas no seminário. Em minha visão do evento 
gostaria de ressaltar a importância do encontro desses "fazedores de cultura e divulgadores de 
sabedorias populares" Um encontro como este tem a necessidade de acontecer anualmente 
para afiar a mente de quem trabalha com as expressões populares das comunidades. ‘’ 
 
‘’A troca de experiências e o exercício de práticas e técnicas acrescentou muito na bagagem de 
quem esteve presente. ‘’ 
 
‘’Não tenho ciência para avaliar tecnicamente as palestras e as oficinas das quais participei, 
mas deu pra sentir o retorno e a empatia de quem participava de cada trabalho. Elogio toda a 
organização do evento, palestras realizadas, recepção dos participantes, entre outros 
aspectos. ‘’ 
 
‘’O foco na América Latina. A sabedoria da idade e das trajetórias dos palestrantes. A 
organização primorosa dos eventos, horários e locais; a mostra de espetáculos; a atenção a 
acolhida das pessoas; a escolha dos convidados palestrantes e oficinas. O tema que quase 
nunca é citado, toda a programação e organização do evento. ‘’ 
 
‘’A iniciativa, a acolhida e organização da Prof. Márcia e do FOFA, apesar de tão sós, na linha 
de frente, na retaguarda e no faz-tudo do evento. Elogia os realmente surpreendentes 
encontros com temáticas, pessoas, pares, trabalhos artísticos e pedagógicos, lugares e não 
lugares da temática abordada, a oportunidade de troca, a força e o brilho nos olhos de tanta 
gente reunida por um lugar - uma área: Teatro na Comunidade - que quase não possui 
projeção, creio que ainda. Trata-se de um lugar para poucos aonde creio que muitos tem o 
desejo de atuar, mas ainda não sabem como. ‘’ 
 
‘’O evento torna esta possibilidade mais concreta e contribui para que sonhos vão se tornando 
realidade no cotidiano dos pequenos grandes trabalhos. Ah, iniciar o encontro com as danças 
de Tião, que já promovem a interação imediata entre os participantes. A variedade de 
atividades. Mais um tanto de coisas que agora não me vêem à cabeça. Ah, O local da 
confraternização, lindo, o jantar, as pessoas, a alegria da partilha, a diligência em todas as 
demandas dos participantes, o certificado imediato, enfim... Parabéns mesmo, foi possível 



sentir o cuidado em cada detalhe. A beleza do material gráfico, enfim, enfim, enfim... Pela 
diversidade das apresentações e palestrantes. ‘’ 
 
‘’Sendo uma única temática, trabalhada de formas diferentes. A qualidade geral do evento, o 
acolhimento do FOFA, o nível das palestras e das apresentações ‘’ 
 
‘’Elogio a proposta, a diversidade com que o tema foi tratado, a escolha dos palestrantes e, é 
claro, a alegria, disposição e gentileza com que a coordenadora do evento nos recebeu. A 
possibilidade de conhecer diferentes experiências e distintas perspectivas sobre o teatro na 
comunidade ‘’ 
 
‘’A camisa é bonita.’’ 

12) O quê você critica no II Seminário? 

‘’Horários corridos ‘’ 
 
‘’A duração do evento, a quantidade de atividades no mesmo dia’’ 
 
‘’O Número de vagas disponíveis nas oficinas, foi aquém da quantidade dos interessados. E 
Também houve numa das apresentações cênicas pessoas que não conseguiram assistir, por 
falta de espaço.’’ 
 
‘’A considerar pelo grau de alegria, envolvimento e entendimento dos participantes em todas as 
etapas o que poderia ser problema foi motivo de mais interação entre a maioria dos 
participantes, a exemplo dos atrasos na programação e da tradução nos momentos das 
mesas/conferências (questões que a meu ver não comprometeram a qualidade e potência do 
evento, e pelo que pude sentir para os participantes de modo geral). Minha contribuição seria 
no sentido de pensar em envolver mais gente na organização, incluindo de outros lugares, de 
aumentar mais um dia de evento (já que o mesmo está crescendo e havia uma série de 
comunicações que eu gostaria de ter assistido mas não foi possível).Creio que só, se houver 
outras lembranças prometo enviar um email para a Márcia caso o formulário seja encerrado. 
Senti falta foi de um release no ato de inscrição das oficinas, apresentando oficineiro e 
proposta do trabalho. Mas tb não foi um problema. Conseguir realizar a demonstração 
técnica/partilha de experiências dos trabalhos artísticos só depois da apresentação seria 
interessante, poderia enriquecer o debate, mas tb não foi um problema e só ocorreu com um 
grupo.’’ 
 
‘’A recepção foi realmente muito ruim, pois cheguei cedo para o credenciamento esperando 
que fosse começar às 09h, sendo que um dia antes foi enviado um e-mail avisando que 
mudaria o credenciamento para 10h, algo que só vi quando cheguei, pois já estava a caminho 
da cidade de Florianópolis. Outro ponto bem negativo foram os atrasos das comunicações, o 
que acarretou o não acompanhamento de muitas que eu tinha interesse em ver. Pq. atrasava 
em uma sala, em outra não, quando eu me encontrava em uma sala para ver um determinado 
trabalho, o outro que gostaria de acompanhar que estava previsto para o final, acabava 
ocorrendo antes, prejudicando assim, o bom aproveitamento do encontro. Atrasos e tempo 
excedente concedido ao Tim P. Os locais para almoço eram muito distante. ‘’ 
 
‘’Para mim estava tudo muito bom. Sem críticas.’’ 
 
‘’ Na chegada ficamos perdidas, chegamos antes da comissão organizadora.O espetáculo do 
"povo da Maré" ficou muito cheio, seria melhor fazer em outra sala, ou organizar melhor o 



público. A tradução precisaria de maior conexão entre as pessoas, poderíamos fazer uma 
compartilhada. ‘’ 
 
‘’Às vezes, as oficinas são tão interessantes que crescer suma, eu acho que seria interessante 
a realização de workshops em tempo duplo em que o público participa.’’ 
 
‘’Nada. ‘’ 
 
‘’Pouco tempo para as mesas das comunicações ‘’ 
 
‘’Organização para as comunicações, pois faltou um mediador em uma comunicação 
assistida.’’ 
 
‘’Mas interacción entre los grupos ‘’ 
 
‘’As longas palestras.Os palestrantes não tinham um tempo limite de fala. Os atrasos na 
programação’’ 
 
‘’ O tempo das comunicações e forma com que elas formas dispostas em mesmos horários’’ 
 
‘’A quantidade de ações não permitiu um espaço mais livre, até mesmo para se absorver 
melhor a quantidade de informações que recebíamos diariamente. 
 
‘’Não saberia dizer um ponto negativo do II Seminário, a confraternização da qual participei foi 
surpreendente e animadora.Acredito que o II Seminário cumpriu um papel importante no 
fomento à prática desta terapia social que é o teatro comunitário.’’ 
 
‘’ A falta de informações acerca das oficinas’’ 
 
‘’Não critico nada ‘’ 
 
‘’O pouco espaço para o debate nas conferências principais.’’ 
 
‘’Acho que "a comunidade" poderia estar mais presente. Penso que é importante criar um 
equilíbrio entre pensamento e ação. De repente, poderia haver mais painéis de exposição de 
experiências de teatro e comunidade. Senti falta do teatro comunitário de Florianopolis. ‘’ 
 
‘’Fora a experiência apresentada, onde estariam os outros grupos e artistas? Alguns problemas 
de organização.’’ 
 
‘’ Cronograma das comunicações apresentado com atraso.’’ 
 
‘’Tradução dos convidados internacionais. Falta de mediadores nas apresentações de 
processo.’’ 
 
‘’Cobrança e insistência de apresentação de processo da Cia Marginal.’’ 
 
‘’As palestras eram curtas  O tempo meio curto para algumas coisas. ‘’ 
 
‘’Não tenho nada em especial para falar ou criticar sobre o evento. Penso que como todos os 
eventos os imprevistos de horários e tudo mais, são coisas que acontecem inevitavelmente’’ 
 



‘’A divulgação na UDESC, pois só o CEART sabia’’ 
 
‘’O período de 4 dias incluindo o sábado, foi sacrificante e muitos não puderam participar. ‘’ 
 
‘’Minha única crítica é quanto ao tempo das comunicações, acredito que não foi suficiente para 
que tivesse um debate consistente acerca das mesmas.’’ 
 
‘’ Muita coisa ocorrendo ao mesmo tempo não nos possibilitando participar de tudo e intervalo 
curto demais não nos possibilitando trocar experiências após as apresentações artísticas, 
palestras, oficinas e comunicações. ‘’ 
 
‘’Somente a dificuldade de compreensão de algum idioma estrangeiro.  
 
‘’O seminário já começou atrasado. Eu e minhas colegas chegamos no local e ninguém sabia 
nos informar do evento. Descobrimos que foi adiado o horário de inicio na noite anterior,mas 
nós estávamos em viagem e não ficamos sabendo.’’ 
 
‘’ A cia de Teatro Marginal foi prejudicada em defender o espetáculo antes de apresentar. As 
traduções concomitantes por vezes tbm atrapalhavam. ainda não tenho muito claro uma crítica 
pois foi o primeiro evento em teatro comunidade do qual participei ‘’ 
 
‘’O tempo das comunicações que já era pouco, ficou menor ainda e prejudicou muita gente. 
Muitos atrasos. Opressão em publico para com alguns participantes.’’ 

11) O quê você propõem para eventos futuros? 

 
‘’Como um palhaço eu gostaria de propor uma oficina palhaço, para mostrar um caminho de 
humor pessoal, ou seja, cada membro para expressar suas paixões, seu caráter, seus sonhos, 
suas alegrias e tristezas ... também é um tipo de trabalho que parte do coletivo de trabalho, dar 
à luz ao nosso clube, para que possamos expressar nosso cotidiano com humor, refletindo 
nossa comunidade com humor .. às vezes ele também poderia ser o "Tragic clown" .... ou seja, 
o palhaço em situações de vida dos a dura realidade de sua comunidade neste caso. ‘’ 
 
‘’Uma saudação a mesma ótima organização.’’ 
 
‘’Trazer um número maior de grupos de teatro na comunidade, principalmente Cia da América 
Latina. ... ‘’ 
 
‘’Mais dias de seminário. Apresentação do processo no dia seguinte à apresentação artística. ‘’ 
 
‘’Maior numero de espetáculos’’  
 
‘’Como falamos de teatro comunidade, acredito que faltou extrapolar os muros da Udesc e 
conhecer alguns trabalhos realizadas em Florianópolis no local de origem. -Que sejam 4 dias, 
porém excluindo-se o sábado; -Que seja ampliado o tempo das comunicações de 15' para 
20'. Um aumento do tempo para as comunicações e que quando estourar o tempo que o 
comunicador tenha o bom senso de concluir, pois presenciei uma comunicadora que continuou 
lendo seu trabalho mesmo depois do tempo ultrapassado. Outros fatores seriam o aumento da 
carga horária das oficinas e que no certificado esteja presente o nome das oficinas feitas, nome 
do seu trabalho apresentado e a carga horária do evento. ‘’ 
 



‘’Maior número de vagas para oficinas.’’ 
 
‘’ Espaços com maior capacidade para acolher o público nas oficinas e apresentações.  
 
‘’- Talvez repensar a quantidade de ações tenho que amadurecer um pouco mais meu contanto 
com estes eventos comunitários para propor.’’ 
 
‘’ Un poco mas de tiempo en las oficinas ‘’ 
 
‘’Ter mais teatro para poder assistir. ‘’ 
 
‘’Que tudo - evento em si, palestras, almoço e festas - aconteçam no mesmo local. Assim a 
socialização fica mais fácil de acontecer. Se for para ser do mesmo jeito, que as formas de 
divulgação e informação de como chegar se deem de forma mais eficiente. ‘’ 
 
‘’Mais investimento em organização. ‘’ 
 
‘’Não realizar tantas comunicações ao mesmo tempo que a programação saia com 
antecedência’’ 
 
‘’ Controle sobre a fala dos palestrantes; Cumprimento dos horarios Possibilidade maior para 
debater as diferentes perspectivas do teatro na comunidade Mais dias de evento. Um momento 
de vivencia mais direta entre grupos e ou pessoas.’’ 
 
‘’ Diminuir a programação ou aumentar os dias de evento para que todos possam participar do 
maior numero de atividades possíveis e consigamos ter um tempo de intervalo maior para 
trocarmos ideias uns com os outros.’’ 
 
‘’ Desculpe, mas estou sem tempo para formular propostas,. Que os encontros continuem a 
acontecer! ‘’ 
 
‘’Hospadagem gratuita’’ 
 
‘’ Não é uma proposta, mas um pedido com relação à minha comunicação: Por favor, retirem o 
vínculo com o Projeto Ademar Guerra, pois não representei este projeto neste 
seminário.Segundo, se caso minha comunicação for escolhida para publicação, consultem-me 
antes pois gostaria de revisá-la. Abraços, Márcia Baltazar’’ 
 
‘’Diminuir o número de comunicações por GT ou aumentar o tempo de apresentação e debate.’’ 
 
‘’Rodas de conversa para ampliar a troca de experiências. ‘’ 
 
‘’Proponho que os dias sejam menos massantes, que um dia ou outro fiquemos com um turno 
livre para poder desfrutar a cidade.’’ 
 
‘’Que hajam mais práticas, e que a PARTIR DISSO nos debrucemos nas discussões. Mas que 
vejamos algo prático antes.’’ 
 
‘’ Melhor organização dos horários. Sem intromissão dos organizadores em hora de 
apresentações alheias. Podiam entregar um bloquinho com caneta na entrada para 
anotações.’’ 
 



‘’ O que disse acima: Mais um dia de evento, se possível, procurando contemplar maior 
participação nas comunicações e oficinas oferecidas/workshops. Mais ajuda na organização: a 
turma FOFA foi excelente, é assim mesmo, os de casa trabalham muuuito. Mesmo assim creio 
que, em tudo o que for possível partilhar/compartilhar/delegar/ajudar, outras pessoas 
colaborariam com prazer. Release para oficinas/workshops. Muita força e luz para os FOFOS E 
PARA A FOFA E ILUMINADA MÁRCIA - que nunca desanima, apesar de administrar tudo, 
todos e mais alguma coisa, mesmo cansada, sujeita a críticas e silenciosamente tecelã, de 
uma teia invisível para os olhos de muitos... talvez para os muitos olhos deste mundo... é um 
trabalho realmente muito especial e difícil.’’ 
 
‘’ Mais oficinas y mas muestras de teatro’’ 
 
‘’ Eu proponho eventos futuros!!!!’’ 
 
‘’ Um evento que possua duração maior, para que se possa distribuir a programação com mais 
tranquilidade e que possa haver mais espaço de convivência e troca de ideias. ‘’ 
 
‘’Acho que no futuro, o encontro poderia pensar em alguma ação dentro de alguma 
comunidade, saindo dos muros da universidade. No geral, eu gostei muito, fiquei muito feliz 
com o que vi, mas senti um pouco essas questões.’’ 

 

As comunicações mais votadas foram: 

 20       FORMAS DE CELEBRAR E REVITALIZAR O TEATRO NA COMUNIDADE - 
Marcia Pompeo Nogueira e Dimitri Camorlinga - UDESC 

 28         A ARTE DA PEDAGOGIA OU A PEDAGOGIA DA ARTE- UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE A CIA MARGINAL - Carolina Almeida Gomes – UNIRIO 

 29       RELATO DE OFICINA PARA TERCEIRA IDADE NO PROJETO COMUFU: 
HISTÓRIAS QUE A IDADE NÃO APAGA - Nayara Silva – UFU 

 31        INSTALAÇÕES PERFORMÁTICAS : A DESCONSTRUÇÃO DO OLHAR EM 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO - Maria Cláudia Santos Lopes – UFU 

 3        TEATRO E PERSONAGEM MÁSCARA EM UMA UNIDADE DA FUNDAÇÃO 
CASA - Márcia Cristina Baltazar - Projeto Ademar Guerra 

 8      O TEATRO NO BOI DE MAMÃO: INOVAÇÕES PARA RESGATAR AS ORIGENS- 
Sonia Laiz Vernacci Velloso – UDESC – FOFA 

 16         O GRUPO GRITA E O TEATRO NA COMUNIDADE: UMA EXPERIÊNCIA DE 
INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA (SÃO LUÍS/MA) - Maria José Lisboa Silva – UFMA 



 31        INSTALAÇÕES PERFORMÁTICAS : A DESCONSTRUÇÃO DO OLHAR EM 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO - Maria Cláudia Santos Lopes – UFU 

 5         O TEATRO DO OPRIMIDO-TO E O TRABALHO DO CTO E SUAS RELAÇOES 
COM OS “CONCEITOS” DO TEATRO EM COMUNIDADE - Geo Britto – CTO – UFF 

 43      ABRINDOLHOS: O PIBID DE TEATRO DA URCA E A BUSCA DO DISCURSO 
TEATRAL DOS EDUCANDOS - Marcio Alessandro Nunes Rodrigues et al. - URCA - PIBID – 
CAPES 

 14 DIÁLOGOS SOBRE A EXTENSÃO: REDES DE TEATRO NA MARÉ E OS 
DESAFIOS UNIRIO - Marina Henriques 

 23        TEATRO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: PROMOVENDO A SAÚDE DE QUEM? - 
Clarisse Mendes Lopes  - Universidade Estácio de Sá 

 19       VOZ/CORPO: UM PROCESSO PEDAGÓGICO? - Renata Mendonça Sanchez - 
PIBIC/FAPEMIG 

 17         PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Paulo Ricardo Gonçalves de Oliveira - UFU – 
FAPEMIG 

 53   UMA COMUNIDADE ARTISTICAMENTE ATIVA - Ana Laura Barros Paiva - 
Universidade Federal de Pelotas 

 

 

Florianópolis 25 de setembro de 2013. 

Organização – FOFA 

 

 

 


