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O primeiro registro
Esta é a primeira edição, do que pretende ser uma publicação semestral do Teatro Escola Macunaíma.
O nome, Caderno de Registro, tem sua origem na proposta pedagógica da Escola e no hábito da documentação reflexiva dos processos de aprendizagem, praticado pelos professores do Macunaíma.
De acordo com o título, a ideia deste Caderno é registrar a produção de conhecimento e a pesquisa
realizada ao longo do semestre pelo corpo docente, juntamente com a coordenação da Escola.
A publicação do material produzido coletivamente tem por objetivo sua organização e o compartilhamento com um maior número de pessoas.
É, portanto, pelo interesse no debate sobre a prática teatral e a docência em teatro que publicamos
agora o Caderno de Registro do Teatro Escola Macunaíma.
Boa leitura a todos!
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