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CARTA LESTE 
Ao nascer... DO PRAZER NO DIÁLOGO 

 
Como se começa um diálogo? 
- Pela boca. Ao que outro corrige: não, pelas palavras que saem da boca.  
Sem querer, os diálogos vão acontecendo, e em meio a opiniões convergentes 
outras falas se produzem quase que simultaneamente. Não há de se esperar que 
todos combinem.  
 
E quando temos duas..., ou apenas dois seres em estado de suspensão? Por onde 
iniciamos? Qual é o estopim?  
O olhar. Mais que as palavras, ele dá à partida. Um olhar firme e fixo, não arrogante 
ou incriminador. Um olhar de escuta, centrado no outro, que necessita também de 
“um” pelo menos em equilíbrio.  
Dois universos distintos aproximados pelo simples prazer em dialogar.  
O prazer não está, nesse caso, na igualdade de vocábulos emitidos, ou no 
platonismo de um conhecimento compartilhado, firma-se muito além, na 
generosidade em misturar os líquidos heterogêneos do saber, formulando novo 
objeto. Denso. Viscoso, não escuro. Multicolorido, pois são muitos os temas. Muitos 
os assuntos. Nenhum desligado, avoado ao primórdio do bate-papo.  
No controle da ansiedade (mais de um que de outro), algumas pausas necessárias 
para que venham as mentes outros discursos.  
O silêncio. Extrema necessidade deste tipo de diálogo.  
Porém pouco utilizado.  
Em último tempo: O prazer de ser interrompido.  
Então, foi um prazer. Igualmente.         

 

 



CARTA NORTE 
 

DA IMPORTÂNCIA DO NÃO um referencial. 
 
 
Paramos. Sentimos. Pensamos e Falamos. Menos compassadamente. Alguém 
responde, balançando a face para a direita e a esquerda.  O que vemos vai além do 
não. 
Como olhar? Pra onde olhar? O que sentir? O que pensar? Pra quê falar? Quem 
sabe, ouvir?! 
O “não”, muitas vezes, não traz sensações agradáveis. Também coloca problemas. 
Inconscientemente retomamos a infância dos desejos insatisfeitos, dos objetos 
intocáveis e da abstinência dos carinhos. Paradoxos humanos que contrapõem o 
certo do errado, o sim do não, as verdades das mentiras. Uma impossibilidade de 
sermos humanos sem a coexistência desses antônimos, tão imensa quanto à 
certeza o é da existência de verdades absolutas.  
Não é que dizer não seja sempre a tempestade que “ofusca” o sol, porque não 
existe apenas a possibilidade da negação. Negar não significa abandonar, muito 
menos desprezar. Bem como um olhar triste pode estar recheado de vida, uma 
palavra negativa pode ser carregada de positividade. 
Uma barreira intransponível é divergente da palavra não, porque não é objetivo 
deste último ser bloqueio violento de uma jornada, talvez de algum atalho, mas 
nunca do percurso inteiro. Este tipo de não pesado vem de pessoas uniformes com 
essa prática que apenas o fazem para satisfazerem um sadismo que morre em cada 
ato vil. 
Em outra instância existem aqueles, humanos, que ao dizerem não, o fazem tão 
docilmente, com tanta força, que fica difícil não ter porosidade para ouvir. Pessoas e 
pessoas. Que se diferenciam não pela palavra “vocabulada”, que é a mesma, mas 
pela oralidade corporal que a emprega. 
Crescemos com o não, por vezes, mais que com o sim. E não é exagerado dizer que 
se não fosse o não, entornaríamos vasos etílicos com igual intenção ao de nos 
alimentarmos. É preciso separar o joio do trigo, o não do “não”, a ação da causa, a 
reação da consequência. Do que se vale o homem que se entorpece de sins e 
abdica dos nãos, já que ao se entrecruzar com outros terá apenas “vanglorios” 
individuais para comentar e nenhuma esteira de quedas compartilhada? 
Não me digas sim sempre. Diz-me não de vez em quando. Um talvez por ventura. 

Ou então, não me digas nada. 

 
CARTA OESTE 
DO TEMPO REFLEXIVO no pôr do sol. 
 
Dar tempo ao tempo!  

Na verdade, a quem precisa de tempo. Se bem que o tempo que o tempo tem 
não é mais aquele, de outros tempos.  Hoje em dia o tempo é curto e precisamos de 
um longo tempo pra o amanhã. 

Às frutas, não se dá mais tempo, e sim agrotóxicos para amadurecerem antes 
do tempo. 

Aos animais, hormônios. E em pouco tempo crescem, não envelhecem e 
morrem matados. 



O que resta a nós, últimos animais acadêmicos da cadeia? Instantes de 
prazer cronometrados por aqueles que mandam em seus tempos. Há bem da 
verdade, não é possível refletir sobre a vida, porque não temos tempo a perder, até 
por nunca termos possuído. Escravos é como estamos. Escravos do paradoxo de 
nosso tempo: Do imediatismo paciente. 

Engolidos por nosso próprio estilo de vida, a contemplação de algo só nos é 
permitida quando na agenda temos um horário de encaixe, onde os ponteiros giram 
desconcentrando o ser contemplativo.  

Não é tão ruim quando no meio da corrida conseguimos paralisar o 
cronômetro pra olhar os detalhes, as nuances, os resquícios esquecidos pela 
aceleração desvairada do mundo conTEMPOrâneo “semTEMPOrâneo”.  

E isso somente é possível quando no ato reflexivo do tempo encontramos o 
outro que segura o cronômetro. Não o mesmo que chicoteia as carroças humanas 
dessa vida despencada, e sim um ser que já tem o domínio de como funciona esse 
aparelho do tempo e pode controlar a câmera lenta, compartilhando o tempo com 
aquele que ainda não detém esse poder. É por isso que ainda temos tempo de 
respirar profundamente. Nesses momentos podemos aliviar a tensão crônica do 
relógio e viver o tempo desmedido. Refletir então se torna possível, mais que isso, 
um prazer lúcido, onde sóbrios descobrimos que o percurso da corrida é muito mais 
importante que chegar em menos tempo. 
 

DO APRENDER A CONFIAR em outra direção. 
 

CARTA SUL 
 
Puro exercício!  
 

Mas não é satisfeito se a espera cômoda for maior que o desejo de praticar. E 
como para tudo na vida é preciso tempo, inclusive pra viver, confiança vira uma das 
areias dessa ampulheta.  

Confiar nasce do outro, mas não no outro. Revela-se pelo gesto de acreditar, 
crer que mesmo com dúvidas é possível ir à diante. Fiar uma teia segura 
conjuntamente, donde o ato de se jogar resultará numa queda, nem sempre 
confortável, mas eminentemente segura. 

Todo aprendizado é assim. Primeiro se acredita no que estão a lhe dizer. 
Concomitantemente, confia-se que aquilo que lhe dizem tem fundamento, ou ainda 
melhor, é precioso pra o seu tempo.  E assim, a confiança interliga fios invisíveis que 
unificarão as empatias dos permissivos a um diálogo. 

A mágica desse exercício somente acontece se alguns alongamentos forem 
demonstrados. Um olhar firme e terno, um contato próximo e respeitoso, uma escuta 
atenta e descontraída, vários encontros, muitos assuntos, poucas certezas, coragem 
para mostrar, medo de esconder, lugares diversos, pessoas diferentes, qualquer 
coisa que sirva para gerar ansiedade. 
 
Contigo, confiar configura-se como consciência conjectural compartilhada com 
convicção. Conjuntamente conduzimo-nos comunicando, com conversas 
confessionais, comédias, controvérsias, conceitos, conselhos.  Como compadres, 
construímos contos e concluímos confusos: Conte comigo! 
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RESUMO 

 

Esta dissertação baseia-se em experiências teatrais durante quatro anos (2009-

2012) com vinte turmas de 9º ano em uma escola pública de Felipe Camarão, Natal-

RN, e se destina a analisar quatro procedimentos empíricos e intuitivos 

experimentados e descobertos por adolescentes que assumiram a função de 

diretores teatrais frente às suas turmas, buscando montar peças a partir da 

adaptação de filmes brasileiros, e, portanto descobrir com os próprios conceitos a 

maneira de lidar com a especificidade das linguagens artísticas em questão. Para 

tanto, a presente pesquisa aborda também o meu papel como orientador destes 

processos cênicos atribuindo um novo significado ao professor de teatro da escola 

pública que participa ativamente dos trabalhos, mas potencializa a autonomia dos 

alunos-diretores em conduzir. Alunos-diretores numa realidade, cujo contexto sócio-

cultural influencia diretamente suas construções ficcionais no teatro e que ao 

refletirem coletivamente, a partir da dialogicidade, entendem a importância do 

relacionamento entre os membros de um grupo. Dentro de fundamentos da 

pesquisa-ação e da pesquisa etnográfica, apresenta, por vezes, uma linguagem 

metafórica com o intuito de enfatizar o universo destes adolescentes, e adentra em 

temas ligados à pedagogia freireana tentando estabelecer uma ponte entre a 

realidade dos adolescentes oprimidos e o protagonismo adquirido com o 

envolvimento nas ficções das peças montadas, acomodando aspectos da pedagogia 

de Makarenko, no tocante à cooperação coletiva de um grande grupo. Deste modo, 

a pesquisa mergulha profundamente na caracterização do ambiente que cerca estes 

alunos procurando entender as identidades culturais e suas influências estéticas na 

criação de seus espetáculos. Associa ainda experiências e intuições de alunos que 

não tiveram aulas teóricas sobre teatro na condução teatral de suas turmas e 

passaram a apresentar características presentes no Teatro Épico, no Teatro 

Pobre, no Teatro Popular, no Teatro do Absurdo, no Teatro do Oprimido apontando 

conceitos também de Stanislavski, Tchékhov e Meyerhold. Utiliza ainda conceitos 

ligados à mídia, à mistura da realidade com a ficção e aos processos de condução 

em um grupo, apresentando um fenômeno que nomino “efeito de condução”. Faz 

assim a leitura artística de quatro encenações (no total), selecionadas uma por ano, 

tentando formalizar conceitos teatrais outrora discutidos. Por fim, mesmo estando 

minha participação diluída no texto, traz algumas conversas com encenadores que 

gostam de ensinar e aprender. 

 
Palavras-chave: Ensino teatral. Alunos-diretores. Condução cênica. Adaptação.    

 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

  

This dissertation is based on a theatre experience of four years (2009-2012), with 

twenty classes of the 9th grade in a public school of Felipe Camarão, Natal- RN. It 

was developed by me, and it is intended to analyze the empirical procedures 

experienced and discovered by teenagers who took the role of theater directors 

before their classes, seeking to set up plays through the adaptation of Brazilian films, 

and thus to discover with their own concepts how to deal with the specificity of the 

artistic languages in question. Therefore, this research approaches my role as the 

advisor for these scene processes, assigning a new meaning to the public school 

drama teacher who participates actively in the activities, but enhances the autonomy 

of the student-directors in directing. Student-directors in a reality whose socio- 

cultural context directly influences their fictional constructions in the theater and who, 

when to reflect collectively, understand the importance of the relationship between 

members of a group, from what concerns dialog. This research-action sometimes 

uses metaphorical language – in order to emphasize the universe of these teenagers 

– and enters themes related to Freire's pedagogy, trying to build a bridge between 

the oppressed teenagers reality and the main role acquired (by the teenagers) from 

the involvement in the fiction of the plays set up, accommodating aspects of 

Makarenko´s pedagogy, regarding the collective cooperation of a large group. Thus, 

the research goes deeply into the characterization of the environment which 

surrounds these students, seeking to understand the cultural identities and their 

aesthetic influences in creating their shows. This work still associates students' 

intuition and experiences in theater directing with other theories or theater theorists, 

like Brechtian Epic Theatre, Grotowski's Poor Theatre, o Teatro Popular, the Theatre 

of the Absurd, Theatre of the Oppressed (developed by Boal), also pointing concepts 

from Stanislavski, Tchékhov, and Meyerhold. It still uses concepts related to media, 

the mix of reality and fiction and the directing processes in a group, like a 

phenomenon named "direction effect". In this way, it does an artistic reading of four 

plays (in total), selected once a year, trying to formalize theatre concepts previously 

discussed. Finally, even being my part diluted in the text, it brings up some 

conversation with directors who like to teach and learn. 

 

Keywords: Theater education. Students directors. Scene direction. Adaptation. 
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INTRODUÇÃO 

A verdade só pode ser dita nas malhas da ficção 

(Lacan) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Pessoa (apud CLARET, 2002, p.94): 
 

Os realistas realizam pequenas coisas, os românticos, grandes. Um 
homem deve ser realista para ser gerente de uma fábrica de tachas. 
Para gerir o mundo, deve ser romântico. É preciso um realista para 
descobrir a realidade; é preciso ser um romântico para criá-la. 
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INTRODUÇÃO ÀS REALIDADES E FICÇÕES DA PESQUISA 

 

“À primeira vista, a fachada de um prédio enorme. Paredes, janelões, e portas 

de duas abas se revezam no olhar inseguro de um menininho deixado por seus, 

pais. O nome é escola, mas para um tímido com oito anos de idade o nome mais 

apropriado talvez seja: ‘Teatro’. Nesse ‘teatro’ um palco com uma plateia repleta de 

outros ‘atores’ de variadas idades, prontos para rirem de/com você, vaiarem você, 

olharem você. Todavia, isso se constitui como um princípio da vida social de um 

aluno, e nos palcos de escolas, nos espaços ‘vazios’, plenos de possibilidades 

criativas, o garoto tímido vai se descobrindo poeta romântico, ator de autos, 

bailarino, músico de banda, acadêmico da arte e arte-educador, e hoje futuro...” 

As paisagens descritas acima indicam direções para a vida manifesta hoje. 

Fragmentos de ficções construídas na minha história que permanecem ilusoriamente 

cristalizadas em minha mente e, portanto são para mim reais. Bem como, talvez as 

ficções construídas pelos adolescentes pesquisados, ao serem imbuídos de fazerem 

peças de teatro na escola, também devam ser. Esta não é uma discussão metafísica 

na busca de entender os discursos do real, mas não posso dizer que a dissertação 

deixe de lado a ideia de um mundo ficcional e real convivente ao mesmo tempo. 

Quando estou falando de realidade e ficção é importante definir para o leitor 

em que instância tomo emprestado estes conceitos e que autores os discutem. 

Capra já coloca que “Hoje existe uma ampla concordância [...] em que a corrente do 

conhecimento avança na direção de uma realidade não mecânica (CAPRA, 2003, 

p.81). Ou seja, não podemos olhar um objeto apenas pelo viés newtoniano e 

cartesiano, e, no entanto, a ficção e realidade que estou aqui propondo, diz respeito 

à forma simbólica de representar as realidades dos objetos dentro de uma pesquisa 

em artes cênicas, que conduza a um entendimento holístico do objeto investigado, 

tendo em vista não ser mais a ciência mecânica capaz de dar conta das realidades 

vivenciadas pela arte. Sobre isso, Capra complementa: 

 
 

As teorias científicas não estarão nunca aptas a fornecer uma 
descrição completa e definitiva da realidade. Serão sempre 
aproximações da verdadeira natureza das coisas. Em termos claros: 
os cientistas não lidam com a verdade; eles lidam com descrições da 
realidade limitadas e aproximadas. (CAPRA, 1995, p.55) 
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Assim, esta dissertação apesar de ter um formato estruturalista, propõe aos 

olhos corretivos uma leitura romanceada dos escritos metafóricos, e aos ouvidos 

uma sugestão, a escuta de músicas ao discorrer os olhos sobre um álbum anexado 

com imagens complementares à pesquisa. E aí, solicitamos ao leitor a entrada nos 

conceitos do real e da ficção a partir do nível simbólico como defende Cassirer:    

 
 

[...] o homem, por assim dizer, descobriu um novo método de 
adaptar-se ao meio. Entre o sistema receptor e o sistema de reação, 
que se encontram em todas as espécies animais, encontramos no 
homem um terceiro elo, que podemos descrever como o sistema 
simbólico. Essa nova aquisição transforma a vida humana. Em 
confronto com outros animais, o homem não vive apenas numa 
realidade mais vasta; vive, por assim dizer, numa nova dimensão da 
realidade.[...] já não vive num universo puramente físico, mas num 
universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes 
desse universo. São os vários fios que tecem a rede simbólica, que a 
teia emaranhada da experiência aperfeiçoa e fortalece. Já não é 
dado ao homem enfrentar imediatamente a realidade; não pode vê-
la, por assim dizer, face a face. A realidade física parece retroceder 
proporcionalmente à medida que avança a atividade simbólica do 
homem. (CASSIRER, 1972, p.49). 

 
 
Nessa realidade simbólica estou eu, e alunos da escola pública pesquisados, 

quando incumbidos de construírem peças de teatro junto aos outros alunos de suas 

turmas. O teatro aparece inicialmente para eles como uma ficção impassível de se 

realizar, por ser algo idealizado nas telas da televisão e do cinema – distantes – e 

logo após como possibilidade de quebrar algumas barreiras entranhadas em seus 

corpos, ao se permitirem enxergar nas experiências que detém uma realidade mais 

simbólica e não física. Deste jeito, “os discursos construídos pela linguagem 

referem-se ao mundo real traduzidos pelas individualidades que o experimentam [...] 

em modelos que orientam futuras percepções do real.” (COSTA, 2002, p.12) 

Hoje, no século XXI, temos um fenômeno na vida do ser humano, donde as 

notícias vinculadas a sites, as telenovelas, os jornais televisivos, a forma de escrita 

nos jornais impressos, as ficções cinematográficas, o próprio documentário, não são 

mais possíveis de serem definidas segundo os padrões do real ou da ficção. As 

pessoas são convencidas da veracidade de assuntos presentes em novelas e filmes, 

e passam a um comportamento reproduzido por esses meios, exatamente porque o 

ser humano pós-moderno vive um mundo virtual no qual a imagem destes dois 

conceitos se mistura gerando a indagação do que é real e fictício. Nos fala Kossoy:  
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São ainda os mesmos processos que esclarecem, também, como 
ocorreriam simulações iconográficas de cenários, personagens e 
situações imaginárias, isto é, a imagem funcionando como 
testemunho de algo que [não] se passou no espaço e no tempo, 
onde não houve [nenhum] referente concreto (...). Pode-se, assim, 
construir verdades a partir de ficções. (...) De um lado, a iconografia 
‘verdade’; de outro, também a iconografia, porém, acrescida de 
componentes ficcionais, ou de ‘outras verdades’ (KOSSOY, 2007, 
p.138).  

 
  
Nesse ponto, “a ficção não seria [...] o avesso do real, mas uma outra forma 

de captá-la, onde os limites da criação e fantasia são mais amplos do que aqueles 

permitidos ao historiador [...]”. (PESAVENTO, 1995, pg. 117). Com isso, quando 

descrevo no início da introdução uma cena romanceada de minha formação como 

sujeito do mundo, não estou dizendo que aquilo é real ou ficção, mas que é uma 

realidade. E mais, quando empresto à escola o símbolo do teatro, não objetivo dizer 

que são iguais em sua forma, e sim dar ao leitor a oportunidade de ir além da 

análise física da realidade, ir para uma nova visão da realidade que “[...] baseia-se 

na consciência do estado de inter-relação e interdependência essencial de todos os 

fenômenos – físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais.” (CAPRA, 2003, 

p.259). 

Ora, existem diferenças entre a escola e a linguagem do teatro, mas são 

indissociáveis quando lembramos que ambas trabalham com o objeto humano como 

elemento principal. Há de se entender que tanto a arte quanto a escola (ou o ato de 

ensinar) estão enraizados nessa natureza humana, e que sua própria evolução vem 

dessa capacidade de se relacionar com o outro. Não obstante a arte de se 

miscigenar nessa evolução por meio de variadas funções, revela não apenas 

registros históricos, como também, expressa de maneira crítica o pensamento de 

cada época. Mergulhado nesse percurso da arte e do ato de ensinar está o teatro, 

que embora tenha construído um caminho que lhe é particular, resvala em muitos 

aspectos pedagógicos, adentra na arte de conduzir-se pelo ensino de teatro.   

Portanto, a presente pesquisa, bem mais do que uma dissertação, se constitui 

como uma vivência educacional da arte entre professor e alunos, que 

construíram mutuamente uma relação real e ficcional de confiança e respeito no 

decorrer de um projeto de teatro em uma escola do Município de Natal, capital do 

estado do Rio Grande do Norte. 
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Lidar com alunos adolescentes é desafiador e empolgante, pois estes se 

entusiasmam quando lhes são apresentados trabalhos ligados ao ensino da Arte, e 

percebi que quando a linguagem é o teatro, esses trabalhos regados de emoções, 

revelam singularidades de alunos menosprezados pela Instituição Escolar, trazendo 

à tona maduros “fazedores de arte”. Porém esse amadurecimento humano de que 

fala, por exemplo, Paulo Freire, não é algo do tempo percorrido, e sim do que se faz 

com esse tempo, tornando autônomos aqueles que além de experimentarem algo, 

vivenciaram uma experiência dialógica. Sobre experiência nos diz Tuan1: 

 
 

[...] experiência é aprender; significa aturar sobre o dado e criar a 
partir dele; o dado não pode ser conhecido em sua essência. O que 
pode ser conhecido é uma realidade que é um construto da 
experiência, uma criação de sentimentos e pensamento. (1983, p.11) 

 
 
Portanto, o que me instiga não é o desejo de ser apenas professor de artes, 

mas pesquisador dos processos de alunos, reconhecendo neles a ingenuidade de 

métodos próprios experimentados de maneira empírica. Dessa forma, identificando 

nestes a essência corpóreo-criativa em processo de amadurecimento por meio de 

uma dialogicidade que é própria do ser humano (FREIRE, 2013). 

Tendo como base que alunos de 14 anos já passaram por vários fenômenos 

socioculturais, entendo que possuam um repertório para um desenvolvimento cênico 

mais amplo que crianças, e que assim, seu corpo seja experienciado de práticas 

teatrais. Desta maneira, é preciso compreender que por meio de jogos teatrais, 

ensaios e construções de uma peça, as pessoas realizam os mesmos gestos e 

atitudes, entregando-se aos mesmos objetivos, e essa vivência de um único 

movimento rítmico, estabelece uma comunhão de sensibilidade, uma sintonia afetiva 

que mergulha todos na mesma emoção (SPOLIN, 2011). 

Nesse ponto, os estudos de Kignel (2005) sobre comunicação do corpo 

indicam que o trabalho com teatro consiste, no conhecimento pessoal, trazendo a 

consciência dos segmentos do corpo, como estar ampliando esta consciência e os 

movimentos. Envolve entrar em contato com o afetivo desdobrando para as 

possibilidades de ampliação do repertório de movimentos corporais expressivos. 

                                                             
1 Yi-Fu Tuan tem variadas pesquisas na área de interação do sujeito com o espaço real e em seu livro 
“Espaço e Lugar – A perspectiva da experiência” aprofunda os conceitos de experiência no ambiente.  
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Associar a imagem corporal à relação afetiva é fundamental no processo de 

aprendizagem, porque desvelam processos de criação ricos em expressividade. 

Assim, apesar de estudos teórico-práticos não tão profundos pode-se dizer 

que estes alunos, se compõem de alguma forma nesse mapa cênico. Por isso, 

objetivo saber que maneiras de composição próprias são estas? Quais modelos e 

referenciais artísticos orientam estes alunos nessa condução cênica a partir da 

prática? Como a fase da adolescência, num grupo não-profissional de teatro, 

interfere na dinâmica de organização enquanto um grupo com necessidade de 

pensamento coletivo? Que posturas didático-metodológicas do professor são mais 

coerentes em um projeto de criação teatral?  Portanto, o próprio processo de direção 

teatral, conduzido por esses alunos com idade entre 14 e 18 anos, é um trabalho de 

amadurecimento do ser sensível, em que se faz importante perguntar: É possível 

aprender a ser diretor teatral a partir de métodos teóricos? Acredito mais na 

experimentação artística encontrando dentro de cada um uma metodologia.  

Evidentemente, alguns discursos e pesquisas se aventuram nessa área de 

investigação dos processos de direção cênica. Na tese de Haderchpek (2009), Poética 

da Direção, existe uma base a respeito de princípios poéticos e metodológicos de 

direção em teatro e uma contextualização, não apenas da etimologia do que se 

entende por direção teatral, como também sobre essa prática estabelecendo conceitos 

que se complementam a luz de vários nomes do estudo teatral, tal como: Brecht, 

Grotowski, Stanislawisk, Meyerhold. Em outras pesquisas é possível identificar as 

funções do diretor e as relações deste com o grupo dentro de um processo de 

dialogicidade, ou a recuperação de cadernos teatrais resgatados das décadas de 70 e 

80 que discutem a formação e relação do diretor com o grupo. 

Dentro desse contexto, esta dissertação apresenta-se embasada no projeto 

Vero da Arte2 com práticas teatrais realizadas na escola municipal Veríssimo de 

Melo, em Felipe Camarão, desde o ano de 2009 até 2012. Teve um total de vinte 

turmas de 9º ano do Ensino Fundamental II, e faz uma leitura da condução desse 

processo por alunos-diretores3, no tocante aos modelos e referenciais artístico-

pedagógicos, as relações interpessoais estabelecidas, bem como discute quatro 

encenações construídas utilizando filmes nacionais como mote criativo. 

                                                             
2
 Este projeto será esclarecido no capítulo primeiro.  

3 Este termo será utilizado para designar a função que alguns alunos de 9º ano exerceram na 
aplicação do projeto, não sendo alunos de um curso de direção específico e sim alunos-diretores. 
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Considerei o termo interpessoal citado anteriormente, neste trabalho, como 

um instrumento de desenvolvimento dos relacionamentos humanos, dentro de um 

processo de produção teatral que será esmiuçado em um dos itens do capítulo dois. 

O termo diz respeito à observação das aprendizagens e não aprendizagens dos 

envolvidos, no tocante a linguagem do teatro, a partir das construções afetivas.  

Esta pesquisa etnográfica4 com fundamentos da pesquisa-ação5 – 

esmiuçada no primeiro capítulo – teve o caráter exploratório construído nos 

referenciais da abordagem qualitativa por não pretender alcançar uma verdade 

absoluta, com o que é certo ou errado, e sim com a preocupação em compreender a 

lógica que permeia os processos de condução de práticas teatrais por adolescentes 

tomando como exemplo uma escola periférica do município de Natal. Desta maneira, 

o trabalho permeou uma imagem da realidade socialmente construída pelos sujeitos 

durante a proposição do projeto de teatro e dialogou com diversos autores do teatro, 

da pedagogia, da filosofia, da psicopedagogia, como Brecht, Augusto Boal, Ingrid 

Koudela, Viola Spolin, Joana Lopes, perfazendo uma linha entre teatro e educação.  

O capítulo primeiro se propõe a ser descritivo, para que o leitor tenha, em 

linhas gerais, acesso a idealização do projeto que dá base à pesquisa e as primeiras 

ações disseminadas pelos alunos-diretores, ou seja, de que maneira é pensado e 

organizado o projeto nominado Vero da Arte. Assim, em Viajando por este Teatro 

“Real” numa Escola de “Ficções” exponho quais são os “cenários” e 

“personagens” deste lugar chamado Felipe Camarão fazendo uma viagem 

descritiva e imagética onde se realiza a pesquisa, para somente então explicitar de 

que forma o terreno da pesquisa foi mapeado, reconhecido e modulado.  

No segundo capítulo apresento o projeto, esmiúço alguns conceitos sobre a 

arte, o teatro e as relações pedagógicas que contribuíram para o meu exercício 

docente desta área, com vista a fazer compreender a forma de pensar e o 

planejamento utópico do projeto junto aos alunos. Este pensar, indissociável de 

minhas leituras como pesquisador, tem de ser claro quanto aos teóricos utilizados na 

concepção do projeto, para contemplar a prática, donde é possível vislumbrar a 

organização do Vero da Arte, as primeiras atitudes condutoras dos alunos-diretores, 

os recursos, as funções e de que maneira o tempo é primordial para se fazer teatro.     

                                                             
4
 Esta pesquisa busca a inserção no contexto natural para acessar experiências, comportamentos, 

interações e documentos para compreender a dinâmica do grupo estudado. (ATKINSON, 1994). 
5 Tem-se: “processo, o mais simples possível, desenrola-se frequentemente num tempo relativamente 
curto, e os membros do grupo envolvido tornam-se íntimos colaboradores” (BARBIER, 2002, p.56) 
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O capítulo três da dissertação nomeado Alunos-diretores: Ficções e 

realidades sobre meus companheiros, se constitui como exemplo de ficções 

adentrando na realidade, exatamente porque temos nele a utilização de três 

histórias da literatura que metaforicamente caracterizam os sujeitos da pesquisa. 

São adolescentes na função de diretores teatrais enxergados segundo uma primeira 

análise dos seus aspectos sócio-culturais, de acordo com uma analogia da história 

“Flautista de Hamelin”. Neste item do capítulo aprofundamos a discussão acerca do 

significado da adolescência, das identidades do sujeito no século XXI, da 

marginalização dos moradores da periferia e de suas influências culturais. Este item 

também fecunda a primeira parte de um ensaio dramatúrgico sobre homens e ratos, 

que consta no apêndice da dissertação.  

No segundo item do capítulo três é a história de Peter Pan que se configura 

para caracterizar os aspectos metodológicos e pedagógicos dos alunos-diretores. É 

um item mais denso trabalhado por meio da teoria quântica e fractal, que por meio 

de um caos determinístico direciona naturalmente um grupo de alunos a um 

resultado cênico único. É nesse item que existe o questionamento do dito certo e 

errado, e das atitudes colaborativas de um grupo inicialmente em pânico por ter que 

montar uma peça de teatro. O último item deste capítulo retoma alguns conceitos 

psicopedagógicos de minha formação latu sensu que eram objeto inicial desta 

pesquisa. As relações interpessoais, tanto com alunos quanto com professores, são 

analisadas dentro da história nonsense de “Alice no País das Maravilhas”. 

Transformações e passagens do adolescente para o mundo adulto em relações 

conturbadas, mas que se transformam a partir da participação em um projeto de 

teatro. Dá ainda ao leitor um olhar dos saberes relacionais (as aprendizagens) dos 

alunos-diretores, quando a estes se pede que resumam o processo em suas turmas. 

O quarto capítulo é analítico e conceitual. “O diretor entre a ficção e 

realidade de conduzir” nos traz uma abordagem teórica e estética dos conceitos 

ligados ao universo do diretor/encenador. É neste capítulo que defino as posturas 

dionisíacas e apolíneas dos alunos-diretores analisando o corpo-espaço-tempo das 

peças segundo procedimentos de adequação, oposição, ritmo, andamento, 

variedade. Discorro sobre os processos de adaptação de uma linguagem 

cinematográfica para o teatro fazendo uma reflexão sobre a junção da realidade com 

a ficção e extraio um ensaio sobre o que chamo de efeito de condução às atitudes 

diretivas em teatro, e conecto ao pensamento de vários diretores teóricos do teatro. 
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No quinto capítulo exponho o corpo da dissertação lendo cada uma das 

quatro peças de teatro construídas pelos alunos no decorrer dos quatro anos, 

tecendo paralelos com os conceitos vistos. Analiso peça a peça em termos de 

processos criativos. É neste capítulo que estão reunidos o saber e o fazer dos 

alunos-diretores enquanto encaminhadores dos construtos cênicos e todos os 

materiais por eles elaborados, tanto teóricos quanto práticos. Cada uma das peças 

traz diretrizes singulares que creditam a estes adolescentes procedimentos 

metodológicos e criativos não mais vistos como amadores no mal sentido da palavra 

e sim como amantes do teatro.  

As considerações finais (não constam no corpo do texto) carinhosamente 

chamado Conversas com quem gosta de “EN(CE/SI)NAR”, delineará alguns 

princípios pedagógicos do teatro na escola, colocando a discussão do erro como um 

princípio metodológico baseado na autopoiése e na maneira quântica de fazer teatro 

na escola. Termino então com dizeres meus e dos alunos-diretores sobre posturas 

docentes, metodologias e indicações de um professor preparando a mochila para a 

próxima viajem e que deseja auxiliar “en(ce/si)nadores” no lidar com seres humanos. 

Durante todo o texto da pesquisa, o leitor terá a voz dos alunos-diretores 

dialogando diretamente com os conceitos discutidos por mim, de maneira que estas 

falas estarão dispostas destacadas como citações diretas preservadas na íntegra. 

Com a pesquisa confirmamos que o teatro realmente contribui para o 

amadurecimento artístico de adolescentes, ao ponto destes criarem um próprio 

percurso cênico sem a necessidade de saberes teóricos de teatro a priori, bem como 

para as aprendizagens na relação aluno-diretor/aluno-conduzido no âmbito da 

escola trazendo consequências sociais para estes adolescentes envolvidos com o 

teatro. Não tenho como pretensão considerar o objeto desta pesquisa um método a 

ser utilizado como receita de bolo, porém anseio que os resultados desta pesquisa 

sirvam para outros espectadores (arte-educadores), ressaltando que suas 

abstrações poderão tomar rumos inesperados, admitindo interpretações diversas 

para sua aplicabilidade, já que será possível pontuar modelos e referenciais 

artísticos de adolescentes viventes em bairros periféricos no mundo contemporâneo.  
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CAPÍTULO 01 

VIAJANDO POR ESTE TEATRO “REAL” NUMA 

ESCOLA DE “FICÇÕES”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 
impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar 
para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 
devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 
sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, 
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço (LARROSA, 2002, p. 04). 
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CAPÍTULO 01 

 

VIAJANDO POR ESTE TEATRO “REAL” NUMA ESCOLA DE “FICÇÕES”. 

 

Viajar é estar disposto a encontrar-se com acasos, percalços e surpresas, 

todavia, sendo feitos os ajustes necessários do planejamento, da preparação, da 

previsibilidade, estas se tornarão surpresas positivas, e os problemas, encarados 

como aprendizagens. Portanto, permitir-se viajar pelo teatro neste capítulo implica 

em dizer: que teatro é este conduzido neste local chamado escola e de que maneira 

podemos lê-lo para escrevê-lo? Não se tem, neste momento, um teatro a ser 

analisado, esmiuçado pelas teorias da ciência outrora desenvolvidas, e sim um 

teatro lido, “livremente” imaginado na mente do leitor. Entendo a leitura como uma 

atividade cognitiva não apenas pautada na interpretação descoberta do que se vê, e 

sim um caminhar por este universo descritivo donde contemplar o horizonte 

apresentado é suplementar seu entorno e inventar uma ficção desejada.    

É certo que as escolas são construídas de material concreto como tijolo, 

cimento, areia, e por meio de ações de trabalhadores da construção civil, mas as 

imagens geradas por cada prédio escolar, e a posteriori, pela dinâmica constitutiva 

da escola vivenciada pelas pessoas, são múltiplas. São imagens que se somam e 

agregadas ao contexto histórico de um lugar, somente existem pelas ações de 

pessoas, como nos diz Paulo Freire em sua poesia: 

 
 

Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, 
sala, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, 
gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se 
estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é 
gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será 
cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como 
colega, amigo, irmão. Nada de Ilha cercada de gente por todos os 
lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não 
tem amizades a ninguém, nada de ser como o tijolo que forma a 
parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, 
não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar 
ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela! Ora, é 
lógico...Numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, 
fazer amigos, educar-se, ser feliz. (FREIRE, 1997, p.31-32) 
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Essa visão que tem Paulo Freire sobre a escola é uma ficção fomentada na 

mente de qualquer educador que tenha um discurso ontológico em querer ensinar. 

Analogicamente adentrando no significado de escola, para os alunos pesquisados, 

percebo que ela traz aspectos positivos, me fazendo respirar certa comicidade. 

Torna-se fácil perceber que o significativo para alguns alunos é a aprendizagem do 

ser e não a do ter. Quando falo do ser, não apenas englobo o ser isolado como 

também aquele sujeito interativo, pois apesar da escola ser um local enfático da 

produção (transmissão) de conhecimento, percebo que isso é uma consequência da 

relação existente entre professor-aluno (ALMEIDA, 1999), ou no caso, entre alunos-

diretores6 e alunos-atores. Abaixo a fala de alguns desses alunos:  

 
 

Eu sinto orgulho de ter estudado aqui [...] porque [...] foi aqui que eu 
me entendi por gente. Aqui teve professores que eu vou levar pra 
minha vida inteira [...] (AD047). 
 

[...] aqui você conhece mais amigos [...] (AD06). 
 

Colegas que eu nunca tive; professores legais. (AD07) 
 

Foi aqui que eu conheci mais gente, professores legais, aqui onde eu 
cresci [...] (AD02). 

 
 

Estes dizeres autenticam a veracidade de minha relação com estes alunos; 

estabelece a importância do exercício pleno em ser humano. Porém existem outras 

ficções, que associam escola a uma viagem trágica na vida dos alunos, seja por algo 

que passaram lá, ou por como visualizam o local de estudo. Esses “traumas” ou 

situações difíceis são relativamente comuns em espaços que existe um grande 

acúmulo de pessoas, e se aprofunda ainda mais quando esse ambiente é o meio 

escolar.  Podemos perceber isso nos comentários a seguir: 

 
 

No começo ela era bastante desorganizada. Começou a se organizar 
agora [...] finalmente. (AD09). 
 

[...] nem todos os professores davam suas aulas (AD10). 
 

[...] uma escola muito legal, mas muito violenta [...] (AD12). 

                                                             
6
De maneira geral os professores assumem a função de encenador quando trabalham com projetos 

de teatro. No caso do projeto Vero da Arte como são os próprios alunos de quatorze anos que 
assumem esta função, designei o termo aluno-diretor para representar estes alunos. 
7Será utilizada esta simbologia para identificar os alunos-diretores das peças de teatro que foram 
entrevistados na fase de coleta de dados, isto será esclarecido no item 1.1.3 da dissertação. 
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Estas imagens de desorganização, ausência de aulas, violência, não 

acontecem apenas em relação à educação ou no âmbito dos relacionamentos, como 

também na visão que se tem do ensino de artes, do ensino de teatro, da 

formação do professor, do perfil do aluno, do local de trabalho, que servem 

para ditar um recorte da realidade projetada num holograma que não é ilusório, mas 

não se constitui como toda a realidade e sim como uma identidade fictícia. Essa 

escola recheada de seres humanos perpetua certa realidade de desigualdades, com 

vários níveis e fortalece um estigma de um sistema frágil e injusto, como nos coloca 

a pesquisadora de aprendizagens na escola Bossa8: 

 
 

No Brasil, a escola torna-se cada vez mais o palco de fracassos e de 
formação precária, impedindo os jovens de se apossarem da 
herança cultural, dos conhecimentos acumulados pela humanidade 
e, conseqüentemente, de compreenderem melhor o mundo que os 
rodeia. A escola, que deveria formar jovens capazes de analisar 
criticamente a realidade, a fim de perceber como agir no sentido de 
transformá-la e, ao mesmo tempo, preservar as conquistas sociais, 
contribui para perpetuar injustiças sociais que sempre fizeram parte 
da história do povo brasileiro. É curioso observar o modo como os 
educadores, sentindo-se oprimidos pelo sistema, acabam por 
reproduzir essa opressão na relação com os alunos. (2002, p.19)  

 
 
Qual então é a realidade deste teatro, citado no título do primeiro 

capítulo, por essa escola brasileira “fictícia” que propõe um novo fazer?  

Bem como a escola, o teatro que se constrói é único e singular dependendo 

do corpus constituinte de um determinado grupo. Portanto, falar em técnicas, 

modelos, manuais, a serem aplicados como remédio, não se faz tão interessante 

quanto identificar num determinado trabalho, um modus operandi próprio de 

realização.  

Assim, viajar por este teatro é entender quem foram os propositores, como 

este foi pensado, porque foi idealizado, como foi realizado, quem foram os 

participantes, onde se desenvolveu, ou que consequências teve. No último caso, a 

importância de aprofundar artisticamente e pedagogicamente as aprendizagens e 

caminhos teóricos manifestados na prática em um capítulo posterior. 

                                                             
8Nadia Bossa é doutora na área de psicologia da educação pela PUC-SP, para saber mais: 
http://www.psicopedagogianet.com.br/nadia-bossa/perfil-da-dra-nadia-bossa.html 
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A entrada em cena do teatro – como algo novo e inesperado na vida dos 

estudantes – revela por amostragem, que a maioria deles nunca havia feito uma 

peça teatral: 

 
Na hora eu fiquei nervoso, principalmente pra me pegar como ator, 
eu sempre fui tímido desde criança [...] aí acabei como diretor [...] foi 
“pior” ainda [risos] (AD04). 

 
[...] no início eu fiquei assustada pensando que não ia dar certo [...] 
eu fiquei desesperada com medo de dar errado [...] (AD07). 

 
[...] Bateu o nervosismo, a gente ficou com medo do que poderia 
acontecer [...] suando frio [...] (AD11). 

 
 

Lidar com este nervosismo, em todos os anos do projeto, exigia de mim um 

respeito para com o tempo dos alunos em abstraírem estas novas 

responsabilidades, mas era preciso assumir um discurso de capacidade e de 

autonomia de suas qualidades, para poder estabelecer combinados elevando-os a 

protagonistas do processo cênico, afinal de contas tinham quatorze anos e uma 

auto-estima baixa. Por isso, a importância de materializar o projeto em formato de 

documentos esclarecedores entregues para eles. Com estes documentos 

visualizariam a seriedade do projeto ao mesmo tempo, em que reconstruiriam a 

imagem de um teatro voltado não mais somente para a brincadeira.  

Paralelamente, as três falas abaixo revelam, de certa maneira, uma 

concepção popular ou mesmo tradicional acerca da função do teatro, no tocante a 

timidez e a exposição corporal. Falam os alunos: 

 
 

Teatro a gente pode aprender mais [...] a se soltar mais [...] a gente 
consegue a união dos colegas. (AD01). 

 

Teatro é onde [...] nós podemos mostrar uma parte de nossa 
desenvoltura, [...] pra perder a timidez [...] (AD04). 

 
[...] teatro é uma coisa que você pode mostrar o outro lado seu, às 
vezes você é tímido, aí [...] você se transforma, muda, perde o medo, 
a vergonha [...] Com o teatro você consegue mostrar mais quem 
você é para conhecerem você e você conhecer as pessoas. (AD07). 

 
 

Esta visão está imbricada na própria relação desenvolvida durante a 

encenação, ou seja, para os alunos é difícil desvincular o estético, o artístico, do 

emocional, por isso não disputo com estas questões de significância para eles. 
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Desta feita, para adentrar neste teatro desenvolvido numa escola de ficções, 

a viagem começa na chegada de um professor com sua mochila (pela metade) em 

um local com trabalhos ligados as linguagens artísticas. E se desdobra num diálogo 

com o entorno comunitário, para daí surgir uma proposição de trabalho condizente 

com o contexto educacional vivido nesta escola.  

É preciso compreender que lugar é este “aterrissado” por mim como 

professor, a que chamam de Felipe Camarão. Um bairro locado na periferia de Natal 

que carrega conotações inicialmente dualistas9, onde arte e violência disputam os 

mesmos corpos dispostos na maior escola municipal do bairro: Escola Professor 

Veríssimo de Melo.  

Dado isso, é possível relatar sobre alunos de 9º ano como diretores de 

encenações realizadas nesta escola. Não o professor dirigindo alunos dentro de 

modelos e referências vividos pelo docente, mas vinte (20) turmas inteiras, de quase 

quarenta alunos, construindo o próprio processo cênico na função de diretores, ou 

seja, alunos-diretores, “técnicos” e atores. E ainda, aprofundar a pesquisa em quatro 

encenações com alunos que compartilham funções dividindo (ou multiplicando) o 

mesmo cargo, para através da fala exercer o pleno diálogo pedagógico no teatro.  

Neste meu olhar pedagógico, sobre estes objetos, existe a preocupação em 

fazer um reconhecimento dos terrenos visitados – métodos que se complementam – 

a fim de entender qual é esse universo artístico, neste caso, em que eu também sou 

acionado a participar imbricando-me ao processo de construção cênica. Uma 

metodologia um tanto pluralista do ponto de vista estrutural em uma dissertação, 

mas que encontra nos materiais desenvolvidos durante os fazeres teatrais e nos 

discursos defendidos pelos pesquisados, um método próprio de se organizar como 

dissertação. Ou seja, algo vivenciado diretamente por mim como pesquisador, junto 

aos sujeitos, tem o que alguns denominam de pesquisa-ação.  

Para tanto, se faz necessário entender, anteriormente, que discursos 

epistemológicos do ensino de artes e de teatro se sustentam nas práxis da 

educação contemporânea resgatando conceitos da modernidade e da pós-

modernidade de Hall (2006), para então adentrar na viagem do projeto teatral.  

                                                             
9
 O dualismo é um conceito filosófico que admite a coexistência de dois princípios, de duas posições 

ou de duas realidades contrárias entre si. Descartes teria sido o primeiro filósofo a expor a 
existências de duas diferentes espécies de substâncias, espiritual (o espírito) e material (o corpo), 
com o cérebro estabelecendo ligação entre elas. (http://www.significados.com.br/dualismo/) 
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Uma viagem de início idealizada por mim como professor ancorado nos 

dizeres de Paulo Freire, Viola Spolin e Anton Makarenko e é claro, nas próprias 

vivências artístico-pedagógicas docentes, e que vão se configurando “fractalmente10” 

no experimentar dos alunos durante quatro anos de proposição do projeto de teatro. 

Este experimentar dos alunos-diretores está diluído durante toda a dissertação como 

um gostoso tempero gastronômico descoberto em uma viagem de férias pela 

aventura pedagógica do teatro.    

 

1.1 O PROFESSOR “CAINDO DE PARAQUEDAS” NO TRABALHO 

 

Qualquer professor que quer ingressar na rede pública de ensino para dar 

aula traz em si expectativas construídas ao longo de sua carreira, (ou antes, na sua 

graduação) quanto aos encontros e desencontros da realidade escolar apresentada. 

Ficções formuladas por todo contexto sócio-cultural do docente. Não é diferente de 

mim, e exatamente por isso, sugiro ao leitor a minha imagem de professor caindo de 

paraquedas num ambiente exigente quanto à presteza com que tenho de atuar na 

rede de ensino no Brasil, particularmente na capital do Rio Grande do Norte, Natal.  

A sociedade espera do professor (mais do que de um pára-quedista) uma 

preparação para poder aterrissar em qualquer situação ambiental, seja por escolha 

decididamente planejada, ou não, tendo em vista, ainda, essa visão salvacionista 

atribuída a ele desde a época das grandes revoluções européias, uma formação do 

cidadão consciente de seus direitos, mas a serviço do estado que paga o professor 

(CAMBI, 1999), muito mal. Mas o pára-quedista professor não é formado do nada, 

ou ainda acometido por um raio certeiro em sua cabeça na descida, também 

 
 

[...] não é vocação, não é identidade, não é destino. É produto de si. 
E a busca pela formação acadêmica caminha no sentido de buscar 
modos de apropriação e ativação dessa marca em consonância com 
as singularidades que constituem o campo de existencialização do 
indivíduo. (PEREIRA, 1996, 15-16) 

 

                                                             
10

 Fractal foi um termo inventado pelo matemático polonês Benoit Mandelbrot, baseado no adjetivo 
latino fractus, que significa fraturar, quebrar e que passou a ser sinal de uma ordem advinda de um 
padrão bem ordenado, nascido da desordem a partir de um procedimento simples, repetitivo e bem 
definido, ou seja, um indício concreto do caos determinístico. (GUERRINI, 1998) Na dissertação 
este termo será resgatado e desenvolvido no capítulo dois, tendo em vista a sugestão de trabalhar 
com o teatro elaborando peças ter provocado uma desordem inicial nas turmas de 9º ano. 
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 Por isso, se faz necessário uma preparação ampla, porém não cheia de si. 

Uma consciência plena de que somos seres em constante aprendizagem curiosa e 

de que cada professor, seja de artes ou não, precisa de uma “humildade intelectual”, 

de uma sensibilidade para perceber o ambiente, as pessoas, e de uma astúcia para 

se “ambientalizar” de forma integral sem idealização.   

Ponderado isto, claramente é impossível abster-se de alguma sensação, 

quando ao meu corpo de sujeito ensinante/aprendente (antes mesmo de pousar) 

chegam imagens, ruídos, cheiros de um lugar a que gestores públicos chamam de 

escola, resultando no envolvimento automático com o local, seja de maneira 

pessimista, realista, ou ainda otimista, a que alguns definem erroneamente como 

utópicos. Moacir Gadotti estabelece essa diferença pelo ponto de partida destas 

definições. Enquanto que na utopia temos consciência da realidade dada partindo 

do estado que se encontra para um não lugar, no otimismo há uma tentativa de 

substituição da realidade ruim ao enxergar situações maravilhosas, ou seja, ela 

acontece negando as coisas ruins da realidade, ao contrário da utopia que assume a 

realidade com questões boas ou ruins, para lançar objetivos desenvolvimentistas.    

Paradoxalmente, a utopia sempre me pareceu utópica na teoria, mas 

carregada de sentido ao gerar ações na prática, ou seja, um impulso transformador 

de realidades que objetiva retirar da comodidade, estados corporais, da comunidade 

escolar trazendo a utopia da esperança que almeja ser libertária. (FREIRE, 1992).  

O termo utopia, desde que surgiu, carrega consigo uma conotação político-

social, cuja composição das duas palavras gregas: ou (indica negação, não) e topos 

(lugar), gerando uma tradução de um “lugar que não existe”; “o lugar do melhor”; ou, 

“o não lugar”; ou seja, um lugar que será impossível de ser aterrissado por um 

professor ou pára-quedista. Porém, se faz importante destacar dessa discussão o 

conceito de esperança muito recorrente na noção freireana, sobre uma visão crítica 

para com o neoliberalismo na educação, ou seja, uma esperança imbuída na 

preocupação de libertar o ser humano do discurso ideológico pragmático.  

Para Freire (2011), a esperança é intrínseca à natureza humana, sendo 

gerada como perspectiva e princípio de emancipação do ser humano na medida em 

que este se reconhece como em constante processo de mutação e se põe numa 

ação de busca constante para descobrir as razões verdadeiras de estar no mundo, 

um processo de humanização. Complementa Freire: 
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A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição 
se, inacabado e consciente do inacabamento, primeiro, o ser humano 
não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de 
um movimento constante de busca e, segundo, se buscasse sem 
esperança. A desesperança é a negação da esperança. A esperança 
é uma espécie de ímpeto natural possível e necessário, 
desesperança é o aborto deste ímpeto. A esperança é um 
condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela não 
haveria história, mas puro determinismo. (FREIRE, 2011, p. 72) 

 
 

Desta forma, mesmo quando guardo o paraquedas e decido ingressar numa 

escola da rede municipal de ensino de Natal (deparando-me com algumas imagens 

detidas na falácia de outros “educadores”), é importante munir-me de uma busca 

constante que repila esta fala recheada de discursos deterministas, a que acreditam 

alguns alunos. Vejamos o que os olhos destes alunos capturam sobre professores:  

 
 

[...] às vezes eles vêm com problemas de casa e querem descontar 
na gente, isso é meio chato. (AD11). 

 

[...] tem alguns professores que não se relacionava muito com os 
alunos [...] Só estava na sala pra passar matéria e pronto. (AD08). 

 

[...] ele não pode ser muito “cheio de si” [...] ele tem que [...] dar 
espaço também pro aluno. [...] não deixar a vida cotidiana entrar no 
meio do conhecimento escolar [...] (AD09). 

 
 

Quando os alunos expõem a palavra “relacionamento” estão dando voz às 

vivências em sala de aula com professores que não tiveram o equilíbrio na forma de 

tratá-los (por se deixarem desestabilizar com problemas pessoais). Claramente que, 

como professor não posso me desprender do meu lado pessoal, mas dentro de um 

processo de formação escolar é preciso um diálogo coerente, e no mínimo, 

respeitoso.  

As ações de alguns professores não passam despercebidas para estes 

alunos, onde é possível entender que eles já fazem avaliações quanto às posturas 

docentes e que isso repercute mais a frente nas próprias posturas como alunos-

diretores na gestão de suas peças de teatro. Esta mesma falácia, que exerce uma 

contaminação inicial em mim, ocasionando um medo, um desconforto, irradiando 

discursos pessimistas por parte de alguns professores cansados do sistema público, 

deve ser rebatida para que estas visões trágicas e até ficcionais da realidade não se 

retroalimentem, principalmente na minha prática.  
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A escola, não é um grupo, mas sim um meio formado por grupos, e como tal, 

caracterizado por relações que são mantidas entre os dois seres diretamente 

ligados, professores e alunos. Assim, a qualidade das interações promovidas no 

interior dos grupos, principalmente, entre professores e alunos, no espaço da sala 

de aula, é o que poderá levar o aluno ao desenvolvimento pleno de suas 

capacidades, sejam elas cognitivas, afetivas ou motoras. A escola por ser um meio 

onde são possibilitadas essas tramas ou experiências diversas entre os parceiros e 

situações, acaba proporcionando situações e vivências essenciais para a construção 

do indivíduo como pessoa. É, portanto, por meio dessas relações, permeadas de 

afetividade que essa construção é possível e justificável (ALMEIDA, 1999). 

Neste caso, o observar de um professor ingressante (a que colegas chamam 

pejorativamente de “calouro ingênuo”), se torna tão importante quanto sua escuta. 

Ser ouvinte de todos os segmentos escolares (pais, alunos, gestores, colegas), para 

que não caia na armadilha de apenas vislumbrar um pequeno recorte da realidade, 

sendo esta, impassível de mudança por ações de um professor utópico. “Você fala 

isto porque está chegando agora!” Oralidades fatalistas de colegas da profissão 

docente que ferem a esperança no fazer do outro, sobrevivente nesta tal realidade. 

É bem verdade que ao caminhar por esta “mata fechada” e “lamacenta” de 

discursos pedagógicos congelados da Escola Veríssimo de Melo, não se tem uma 

agradabilidade inicial. A paisagem, também contribuinte dessa oralidade, alimenta-

se de pichações por todos os lados, com dizeres de variados tipos (xingamentos, 

símbolos de torcidas, ameaças); grades em portas, janelas, despensas, banheiros, 

armários, salas, símbolos “presidiais”; ruídos rangidos pelos materiais antigos e 

enferrujados da escola; gritos intensos com intensidades diferentes se espalhando e 

reverberando nos ouvidos de quem passa, ocasionando uma sensação de estar 

numa feira ambulante, ou num parque de diversões estridente; ou então, o chão 

cinza pelos chicletes decênio pregados que enfeitam os pisos da escola, no qual, 

dependendo de onde se esteja, mistura-se a águas vazadas, areia barrada, sujeira 

de comida, esgoto estourado, ou mesmo dejetos humanos recém feitos; esta 

descrição, tão pouco, é a de um hospício cinematográfico, mas por vezes remete-se 

a esta imagem, despertada pelo toque de recolher, pelas constantes brigas ou 

brincadeiras violentas, pelo olhar ausente de muitos alunos, pela risada sarcástica 

de alguns docentes no deboche para com os estudantes. 
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Mesmo assim, me propondo a enxergar a realidade e outras potencialidades 

deste local apresentado (para projetar outras possibilidades de vida), é necessário 

solidificar uma educação fertilizada na diversidade, onde a quebra de paradigmas 

seja fundamentado pela liberdade e pluralidade humanas vividas na escola, 

rasgando esses discursos geradores de miséria e desigualdades.  

Nisso proclama-se a efetivação de uma pedagogia da esperança que oriente 

a um crítico caminho das verdades, sem mitos, sem mentiras, capaz de “resgatar” 

nossa dignidade humana, dando aos estudantes a possibilidade de uma consciência 

critica, formadora de valores essencialmente humanos. (MACEDO, BARTOLOME, 

2000) Há quem diga: “Um professor não consegue trabalhar aqui!” E é quase fácil 

acreditar neste primeiro olhar, porém ao invés de acomodar-me ou conformar-me 

com esta realidade recortada, encontro ferramentas criativas nas pessoas e objetos 

para mudança.  

Desta forma, tem-se muito que fazer. Um professor de artes formado na 

polivalência de um curso já extinto em Educação Artística com Habilitação em 

Música deve encontrar em seu repertório maneiras de dialogar com essa realidade 

apresentada por nome de Felipe Camarão.  

 

1.1.1 – Professor de Artes, Professor de Música, Professor de Teatro? 

 

Começo este subitem com uma problematização sobre a função do professor 

de artes dentro de sua formação curricular nas escolas públicas no século XXI. Hoje, 

de acordo com as discussões sobre a LDB e os Parâmetros Curriculares de artes, 

temos uma formação voltada para as especificidades das linguagens artísticas nas 

universidades brasileiras preocupada com os graduandos (licenciatura) garantindo a 

eles uma não abrangência de todos os conteúdos de artes, ou seja, uma formação 

específica em cada linguagem que não permita uma polivalência do professor e 

valorize cada linguagem como eixo curricular.  

De certo, isto me parece justo e coerente, no entanto não podemos negar as 

urgências das escolas em reestruturar seu sistema de ensino para conseguir ampliar 

a rede de disciplinas dando conta deste novo mercado, e iniciando assim, uma 

verdadeira formação do aluno integral. Teatro, Música, Dança e Artes Visuais com o 

mesmo espaço de diálogo dentro da escola podendo debater seus enlaces. 
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Quando falo de maneira tão determinista em relação às linguagens artísticas, 

querendo que elas se enlacem, parece que estas não dialogam ou não se 

miscigenam, sejam em processos criativos, ou nas sensibilidades perceptivas. Na 

verdade, elas não estão separadas em sua filosofia, e esta urgência em querer 

discipliná-las aponta, também, para um caminho mercadológico. Não irei resgatar 

toda a história da arte ou da filosofia para defender ainda a importância de uma 

visão associativa de suas linguagens na escola de ensino básico. Mas devo 

esclarecer que verdadeiramente as linguagens foram se complexificando ao ponto 

de gerarem conhecimentos específicos em cada área artística e estas esmiuçadas 

por estudos de tamanha maneira, que houve uma espécie de segregação das áreas.  

A discussão epistemológica da arte é interessante, e é preciso saber que num 

determinado momento do Brasil, coincidente com o final do século XX, o ensino de 

Artes passou a ser separado não por habilitações e sim no âmbito geral de suas 

áreas competentes. Assim foram extintos os cursos de Educação Artística e se 

iniciaram as licenciaturas específicas. Isso mudou completamente a relação dos 

professores formados em artes com as realidades das escolas, já que estas não 

foram preparadas para transformações acadêmicas.  

Nesse momento, entremos na questão sobre um professor polivalente de 

Educação Artística licenciado em Música gerindo projetos em Artes Cênicas. Como 

isso é possível? Que conhecimentos este professor traz? Quais são as 

consequências desta ação? Por que não fazer um projeto na área de música?  

Todas estas questões, que eram angústias iniciais, se transformaram em 

“vontade de potência” (NIETZSCHE) para dar conta das demandas vividas na 

escola. É preciso o leitor saber que, respeito às especificidades e por isso sempre 

dialoguei com colegas de formação em Artes Cênicas, mas a escola tinha uma 

procura para projetos de Teatro e ninguém se dispunha a realizar. 

Em segundo ponto, posso recorrer aos processos de formação do docente. 

Acredito na formação universitária atual do licenciado em teatro, mas não coloco 

como única possibilidade de diálogo com a cruel realidade escolar deste momento. 

Basta lembrarmos grandes nomes da filosofia (ligada à arte) ou da arte para ampliar 

o nosso conceito sobre formação de um artista-docente. A observação, a educação 

não formal, as experimentações, as vastas leituras, são apenas alguns exemplos de 

integralização do ser interessado em aprender.  
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Na própria universidade, algumas das disciplinas cursadas por minha pessoa, 

despertaram o desejo de experimentar a dança, participando desde o início do curso 

dos grupos de dança que a universidade dispunha na época: Grupo de Dança da 

UFRN, Roda Viva Cia de Dança e Gaia Cia de Dança. Ao mesmo tempo em que, a 

partir do Prof.º Dr. Edson Claro11, pude descobrir também a docência na área de 

dança ofertada por meio de Organizações Não Governamentais como Engenho dos 

Sonhos e PRODURN (Programa de Desenvolvimento Urbano de Natal), donde além 

de responsabilizar-me pelas aulas de dança nos bairros de Bom Pastor, Guarapes, 

Novo Horizonte (Favela do Japão) e Quintas, ainda dava aula de Música. Com isso, 

paralelamente experimentei uma formação dentro da academia em dança 

(processos de montagem, aulas e construção de aulas, processos de elaboração 

coreográfica, apresentações) mesmo que de maneira não formalizada.  

Além de todas estas questões, não posso deixar de falar da música como 

linguagem artística, propiciadora de uma sensibilização poética e de meu olhar e 

ouvido atento (pensante) para o aluno. A experiência com música (bandas, corais, 

orquestra de violão, construção de instrumentos, edição de áudio, operetas) e a 

associação teórica com as artes cênicas por via dos conceitos de intensidade, ritmo, 

tempo, harmonia, duração, timbre, marcação, estavam presentes em minha 

formação tornando a aventura mais melodiosa. Portanto, assumir conteúdos de 

teatro com os alunos de 9º ano seria uma descoberta, longe de tranquilidade, mas 

possível de acontecer pelas bricolagens de minha formação. Nos fala Telles: 

 
 

Pensar a noção de bricolagem na prática docente pressupõe 
perceber as reatualizações, os rearranjos de práticas e conteúdos 
realizados pelo artista-docente como agente criador de ações e 
proposições ao grupo de alunos, reutilizando materiais e 
conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória profissional. 
(TELLES, 2013, p.16) 

 
 

Foi então que pensei, num projeto que pudesse promover um fechamento de 

etapa dos alunos concluintes no final do ano, para ter mais tempo de buscar 

ferramentas didático-metodológicas em teatro. Nasceu aí o desejo de construir um 

projeto de teatro no Veríssimo de Melo, em Felipe Camarão. 

                                                             
11

 Professor Edson Claro desenvolveu o Método Dança Educação Física que mostrava a 
possibilidade de não apenas bailarinos clássicos experimentarem o dançar e sim todos (atletas) com 
uma disposição para isso. 
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1.1.2 – LOCAL: Bairro de Felipe Camarão 

 

Ao percorrer este local é possível estabelecer parâmetros em variadas 

situações: econômicas, culturais, sociais em geografias parecidas. Sobre paisagem 

define Milton Santos ser “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é 

a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, 

odores, sons etc.” (SANTOS, 1991, p. 61). 

 

 

Desta forma, as imagens acima são apenas fragmentos da realidade visual do 

bairro sendo a primeira figura uma fotografia da única Praça em Felipe Camarão 

(deteriorada) e a segunda fotografia o registro de várias casas encostadas ao pé do 

morro. Estas imagens revelam o espaço construído, destruído, reconstruído, 

ressignificado pelos moradores que numa constante reinvenção do lugar dialetizam 

o uso do espaço para construírem uma sujeição periférica à sociedade, ou seja, seu 

estado característico é resultado das interrelações dos moradores com este espaço 

em confluência com os dizeres sociais. Diz Milton Santos sobre o espaço: 

 
 
[...] o espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo 
que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de 
localização feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado 
de uma práxis coletiva que reproduz as relações sociais, (...) o 
espaço evolui pelo movimento da sociedade total. (SANTOS, 1978, 
p. 171). 

 

Figura 1 Única Praça de Felipe Camarão.    Figura 2 Morro de Felipe Camarão 
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Assim estão pessoas que se submetem ou são submetidas a uma sobrevida 

arquitetada nos restos de placas e frentes de geladeira, sustentando casas de um ou 

dois cômodos que servem a oito ou dez pessoas. Contrastes vislumbrados na 

beleza de seus morros e dunas de natureza viva, e natureza morta dada pelos 

outros morros e montanhas de lixos espalhados pelo bairro. Homens bebem jogando 

conversa fora, enquanto outros trabalham se dividindo nas coletas do lixo que jogam 

dentro de suas carroças, ou labutam nas mercearias, nas mecânicas de automóveis, 

nas construções de casas, dirigindo carros de frete, dentre outros. Trabalhadores 

casados com mulheres revezando entre o fazer doméstico e a lavagem de roupa pra 

fora, o serviço em salões de beleza, costura, ou mesmo nas indústrias longínquas 

de outras cidades. Os filhos (vários) vão percorrendo miragens no bairro, ajudando 

na construção de seus vocabulários culturais, até chegarem a uma das seis escolas 

municipais.  

De maneira mais descritiva, podem passar pela Fundação BRADESCO (visto 

pelos alunos como um “oásis” educacional no meio de Felipe Camarão); reclamarem 

a dois conselhos comunitários; adentrarem em três ONG’s ou participarem de muitos 

grupos de “cultura popular”. É importante frisar estes espaços, para que o leitor 

tenha uma idéia do universo que a pesquisa perpassa, pois é impossível dissociar 

jovens adolescentes de uma escola do local de sua moradia, bem como dos seus 

prazeres e provações dentro desse espaço. Nestes locais12 supracitados a 

comunidade tem acesso a aulas de capoeira, karatê, musculação, jiu-jitsu, cursos de 

artesanato, culinária, oficinas de dança, artes plásticas, música, luteria, que 

complementam o saber. 

Para que o leitor empenhe uma imaginação fervilhada sobre Felipe Camarão, 

vale citar ainda que o bairro traz arte no sangue de sua comunidade, e possuía, por 

exemplo, Chico Daniel o “maior mamulengueiro do Brasil”, nas palavras de Ariano 

Suassuna; o Boi de Reis13 de Manoel Marinheiro com cento e cinqüenta anos de 

tradição; o grupo de cultura popular João Redondo; o Grupo de teatro e dança 

“Relaxa que Encaixa”; o grupo de dança popular Zé Bento; a Dança Folclórica 

Penera Gavião; e a “Tribo de Índios Tabajaras” (BEZERRA, 2005).  

                                                             
12

 Para saber mais consultar dissertação de Gilson de Medeiros Bezerra “Educar para a vida: Uma 
pedagogia da resiliência na Escola” (UFRN, 2005, p.27). 
13

 Reconhecido como “Patrimônio Imaterial da Humanidade”. 
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Ao pesquisar sobre o local aterrissado descobri que, chamado antigamente 

de Antigo Peixe-Boi (pela existência de grandes peixes nos mangues), o bairro de 

Felipe Camarão tem no seu topônimo uma homenagem ao maioral dos Potiguaras 

que era o chefe indígena aliado dos Portugueses na luta contra os Holandeses. Este 

bairro, surgido no final da década de 60, havia sido idealizado para ser planejado 

com vias largas, mas devido às constantes invasões não teve como ser 

concretizado. Antes, na década de 50 já se tinha um trabalho de padres e leigos 

preocupados com a miséria e periferia de Natal (IBGE, 2007). Tem uma população14 

atual com mais de cinqüenta e três mil pessoas que sofrem com o estigma de ser 

um bairro violento, onde a baixa renda e a baixa escolaridade retro alimentam essa 

situação. Sobre isso é possível encontrar no texto de Correia Sobrinho: 

 
 

Os moradores do bairro de Felipe Camarão encontram-se numa luta 
constante contra uma rede de imagens, fruto de dispositivos 
construídos pelo discurso estigmatizador circulante na Cidade, 
criador-recriador de uma violência imagética que os prendem, 
aviltam-nos e colaboram para o esgarçamento do seu sentimento de 
orgulho.  (2001, p.47) 

 
 

Associado a este fato tem-se ainda índices que corroboram com a realidade 

estigmatizante, dados pela baixa renda e baixa escolaridade pesquisadas por 

Pinheiro e Traverso (2002), mas que ainda configuram esta realidade. Em termos de 

renda, 73% da população “vive” com até 02 salários mínimos e 12% declaram-se 

sem rendimentos, ou seja, 85% da população de Felipe Camarão está em situação 

precária ou semiprecária. Na questão da escolaridade, apenas 1% da população 

ouvida na pesquisa tem nível superior, 8,5% são analfabetos, 61,6% tem o ensino 

fundamental completo e 10,7% tem o nível médio. Essa realidade revela um 

horizonte desestruturado em termos de educação (PINHEIRO & TRAVERSO, 2002). 

Além disso, outros fatores ligados à ausência de áreas públicas de lazer 

operam junto à violência, tendo em vista que no bairro têm-se diversos campos de 

areia feitos pelos jovens, mas apenas uma quadra e uma praça. Mas chegando a 

Escola Veríssimo de Melo, percebo um grande interesse pela participação em 

projetos artísticos nela desenvolvidos, inclusive em fins de semana. É onde os 

alunos se sentem em casa, ou num cenário “metafísico” de suas casas.   

                                                             
14

 Dado retirado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB – RN). 
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1.1.3 CENÁRIO: Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo; 

 

Esta escola apresenta um cenário que revela a necessidade de 

preenchimento dos ambientes dispostos não apenas nos espaços físicos, como 

também nas pessoas que vivem num automatismo sem se darem conta da 

possibilidade de se fazer diferente.  

 

O mesmo vazio sentido por mim ao contemplar as imagens acima (por não 

terem vida), se conecta a ausência de planejamento para realização de atividades 

artísticas com grande movimentação, e que poderiam modificar o espaço na época 

de suas fotografias. É fato que existem atividades esportivas ou artísticas, como já 

dito, mas essas se dispõem de maneira espontânea, não no sentido proposto pela 

pedagogia rousseauniana, mas feitas de qualquer jeito.   

A escola Municipal Professor Veríssimo de Melo, âmbito específico desta 

pesquisa foi criada em dezembro de 1996, mas apenas começou sua jornada 

educacional em outubro de 1997. Da mesma forma como funcionava na data de sua 

criação, a escola conta hoje com o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, além da Educação de Jovens e Adultos - EJA, e é 

uma das escolas mais requisitadas do bairro de Felipe Camarão (BEZERRA, 2005), 

por ser uma das únicas de ensino fundamental II. 

Deparamo-nos com um cenário que vivencia experiências tão opostas quanto, 

água e o azeite, onde por vezes é uma referência em educação (no tocante a 

aprovação em olimpíadas ou concursos educacionais), em outras ocasiões traz 

problemas cruéis de ordem social.  

Figura 3 Pátio interno.      Figura 4 Refeitório. 
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Tais problemas se refletem na formação do aluno acarretando uma perda ou 

de ordem cognitiva ou de ordem psicológica. Esta última, em alguns momentos, 

desencadeia uma sexualidade exacerbada, presente em muitos jovens da 

comunidade. Uma realidade indireta de alguns dos sujeitos pesquisados, mas que 

atinge a muitos deles, já que se integram a esta realidade acometida com vizinhos, 

colegas e até mesmo parentes que carregam em suas barrigas uma maternidade 

precoce na puberdade. Essa vivência apreende um discurso na mente destes jovens 

pesquisados; um discurso do medo de fazer parte destes gráficos de estigmas (no 

sentido etário, psicológico e econômico), de casamentos imaturos, sexo sem amor, 

gravidez precoce, e lhes desviar da educação para o caminho do mercado de 

trabalho informal e muitos deles querem ter uma profissão diferente da de seus pais. 

Os discursos abaixo coadunam com a descrição do trabalho informal de alguns pais:  

 
 

Meu pai é pedreiro, só que não chegou nenhum trabalho pra ele não. 
Aí ele ta trabalhando agora com Jogo do Bicho. Minha mãe ela lava 
roupa de uma mulher. É lavadeira. (AD03) 

 

Minha mãe, ela é aquela mulher que arruma casa dos outros. (AD12) 
 

Meu pai é ajudante, servente de construção, e minha mãe ela é 
doméstica (AD14) 
 

Meu pai, ele vende fruta e minha mãe, ela é diarista (AD15) 
 

Meu pai ele é camelô e minha mãe trabalha cuidando de dois 
velhinhos. (AD16) 

 
 
Após, o que alunos-diretores diferentemente dos pais desejam ser: 

 
 
Engenheiro mecânico. (AD14) 
 
Fazer petróleo e gás. (AD18) 
 
Biologia Marinha. (AD19) 
 
Eu gostaria de me formar na área de nutrição. (AD15) 
 
Eu queria ser escritor. (AD16) 
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1.1.4 PERSONAGENS PRINCIPAIS: Adolescentes como Alunos-diretores 

 

Não se tem, neste momento, o objetivo de caracterizar estes sujeitos da 

pesquisa denominados adolescentes, tendo em vista, que isto poderá ser 

vislumbrado no segundo capítulo nomeado de: ALUNOS-DIRETORES: Ficções e 

realidades sobre os Meus Companheiros. No entanto, é preciso prenunciar ao leitor 

algumas características da pesquisa com estes adolescentes. 

 São participantes desta pesquisa quatro turmas de adolescentes com idade 

entre quatorze e dezesseis anos, tendo como representantes alunos que ocuparam 

a função de diretores teatrais nas turmas de 9º ano de 2009, 2010, 2011 e 2012 na 

escola municipal de Natal, já citada em item anterior. Porém, foram realizadas 

entrevistas com vinte alunos-diretores, dando maior credibilidade aos relatos da 

pesquisa que objetivam a análise de uma encenação por ano do projeto. Cada 

turma tinha dois alunos-diretores que se encubiam em criar peças de vinte a trinta 

minutos utilizando como mote criativo filmes de “comédia nacional” pesquisados e 

selecionados por eles (cada um escolhia dez filmes e depois especificava dois).  

De modo geral, todos os pesquisados estavam sujeitos a um espaço social 

marginal, por serem residentes do bairro de Felipe Camarão, bairro que, como já 

dito, traz um estigma de violência, drogas e abandono. No entanto, os sujeitos 

pesquisados não tiveram que exercer uma profissão que não à de estudante (a não 

ser de babá ou balconista), e em sua maioria moram em casa própria junto aos seus 

pais, que têm renda financeira entre R$ 300,00 e R$ 2000,00. Porém, essa renda 

não eleva a classe econômica dos sujeitos, pois o valor financeiro é diretamente 

proporcional à quantidade de pessoas residentes nas casas, que varia de três a oito.  

Frisa-se ainda que, apesar da quantidade de alunos envolvidos no projeto ser 

superior a 750 pessoas (vinte turmas), a quantidade de adolescentes entrevistados 

foi suficiente para compreender que tipo de métodos e procedimentos foram 

estabelecidas durante o processo de construção das quatro peças de teatro, 

exatamente porque os alunos, são aqueles adolescentes que “atuaram” como 

diretores em suas turmas. Utilizar-se-á, o termo aluno-diretor (AD) para remeter a 

estes adolescentes que assumiram esta função de direção durante os quatro anos 

de pesquisa procurando identificar e pontuar de suas práticas; e a numeração 

(AD07) para identificar a ordem das entrevistas realizadas com estes.   
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1.5 Métodos de Reconhecimento do Terreno 

 

Todas as pessoas que adentram em algum ambiente ou se aventuram em 

viagens nunca antes exploradas fazem o chamado reconhecimento do terreno. O 

que se tem como reconhecimento de terreno é: além do vislumbrar como as coisas 

estão, procurar entender para aonde vão. No caso dessa pesquisa de mestrado a 

importância está em descobrir este terreno aos poucos sem querer idealizá-lo ou 

criá-lo de acordo com o bel-prazer, mas também adquirir ferramentas que 

possibilitem a descoberta mais representativa da realidade. 

O presente estudo foi construído nos moldes da abordagem qualitativa da 

pesquisa etnográfica aportado em fundamentos da pesquisa-ação por não 

pretender alcançar uma verdade absoluta, com o que é certo ou errado, e sim com a 

preocupação em compreender a lógica que permeia os processos de direção por 

alunos na prática teatral em uma escola municipal. Sobre a pesquisa etnográfica diz: 

 
 

A observação participante não é propriamente um método, mas sim 
um estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa 
que, depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de 
usar uma variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre 
as pessoas e seu modo de vida. (ANGROSINO, 2009, p.34) 

 
 

Exatamente, por isso a pesquisa etnográfica se alinha muito aos fundamentos 

da pesquisa-ação, pois: 

 
 

[...] encontra um contexto favorável quando os pesquisadores não 
querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e 
burocráticos da maioria das pesquisas convencionais. Querem 
pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a dizer e a 
fazer. Não se trata de simples levantamento de dados ou de 
relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os 
pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria 
realidade dos fatos observados. (THIOLLENT, 2005, p.18). 

 
 

Desta forma me preocupei com o subjetivo e com as realidades múltiplas 

donde a relação construída entre pesquisador–sujeito possibilita o conhecimento do 

espaço/tempo vivido pelo investigado. Exatamente por isso, se faz importante o 

engajamento ativo do pesquisador, para que entenda as ações promovidas por parte 

dos grupos envolvidos em fundamentos da pesquisa-ação como define Thiollent: 
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 
(THIOLLENT, 2005, p.16) 

 
 
As discussões correspondem assim, a um espaço mais profundo de 

investigação das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis e que trabalha com o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. (MINAYO, 1997) 

Ao mesmo tempo, a etnografia segundo Patton (2002) é um método de 

pesquisa que considera a dimensão cultural e estaria voltada para observar como o 

contexto cultural ajuda a compreender uma produção artística ou ao contrário. Assim 

“são as valorações da cultura em que vive o indivíduo, os chamados valores de uma 

época que representam o padrão referencial básico para o indivíduo, que qualifica a 

própria experiência pessoal e tudo a que o indivíduo aspire ou o que faça, quer 

tenha ele consciência ou não.” (OSTROWER, 1987, p.101) 

É importante destacar que muitas pesquisas se utilizam de dados 

etnográficos para comporem suas investigações, mas isto por si só não caracteriza 

um estudo etnográfico a que me proponho a fazer com fundamentos da pesquisa-

ação. Tendo em vista a quantidade de vídeos sobre os processos, making off 

produzidos pelos alunos, fotografias, planilhas, material de avaliação, fichas de 

jurados, entrevistas, é possível estabelecer uma relação do estudo etnográfico com 

dados etnográficos que já possuo à priori e a pesquisa-ação realizada durante o 

período de intervenção no mestrado. 

Dado isso, é imprescindível esclarecer dois momentos (procedimentos) 

metodológicos da pesquisa: o da construção dos dados durante o processo 

investigado como pesquisa-ação (que atribuo o termo pesquisa-ação real) e a coleta 

de dados (associado à etnografia de uma pesquisa-ação revivida) que existiam a 

priori. Mesmo me atendo ao resgate de processos anteriores ao mestrado que se 

vinculam à pesquisa etnográfica devo dizer que existia em mim nos anos pregressos 

uma atitude metodológica de pesquisa-ação. Essa atitude pôde ser constatada não 

apenas pela memória significativa (minha e dos alunos entrevistados), como 

também por anotações e mais de 80 horas de gravação da época reveladores de 

ensaios, avaliações e envolvimento dos alunos nas decisões de seus processos.  
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Neste ponto, foi possível descobrir procedimentos metodológicos em 2012, 

mas que já eram acionados desde 2009. Houve, portanto uma importância do contar 

e recontar o vivido, para compreender a dimensão das relações artísticas 

estabelecidas durante anos pregressos.    

Concomitantemente, constatei a reestruturação do projeto durante cada ano e 

perceber algumas particularidades permanentes como: o mesmo formato de festival 

de teatro com três meses de desenvolvimento das encenações, a utilização de 

filmes de comédias nacionais como mote criativo, a proposta de uma encenação por 

turma, o tempo de encenação com no máximo trinta minutos. E mesmo assim, estas 

particularidades foram desenvolvidas junto aos alunos (esclarecido no item 1.5). 

Os alunos-diretores, enquanto participantes da pesquisa, não apenas se 

permitiram discutir o limite de suas funções no projeto como perceberam que suas 

reflexões elevaram as encenações na escola para outras instâncias. Passaram a 

ensaiar em horários de ausência de professores, contra turnos, feriados, finais de 

semana e qualquer espaço de tempo que dispusessem. Esta postura (exercida 

desde 2009, mesmo inconsciente da pesquisa) me fez enxergar neles 

procedimentos didático-metodológicos, instrumentos de “controle” da turma, 

planejamentos de aulas, estruturas de grupos e subgrupos, princípios de 

organização coletiva, e digo isso não apenas na disciplina de teatro.       

Em termos gerais, a investigação se deu por meio de minha observação, 

intrínseco ao processo, onde cada ação promovida pelos alunos-diretores era 

compartilhada e anotada, ou potencializada. Após o início do projeto, minhas 

intervenções eram, à medida do tempo, restritas e se limitavam a dar potência às 

descobertas dos alunos em seus processos de encenação. 

Neste ponto, minha observação não consistia apenas no olhar atento, como 

também no “ouvido pensante” (SCHAFFER, 1991) para com os diálogos dos alunos. 

Anotava alguns procedimentos no papel, no computador, intervinha em algumas 

brigas, organizava alguns pensamentos dispersos, norteava ações. Entrava em sala, 

demandava alguns assuntos e aos poucos (no primeiro mês é mais difícil) atribuía o 

domínio da aula aos alunos-diretores. Assim, passava a observar o pânico inicial 

(capítulo 02) dando vez à reorganização complexa falada por Morin (2003). 

O acesso aos vídeos, fotografias e planilhas desenvolvidas pelos alunos-

diretores para organizarem a cenografia, o figurino, a sonoplastia, me foi de grande 

utilidade para preenchimento de algumas lacunas da memória revisitada. 
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Tão quão imprescindíveis foram os depoimentos dos alunos-diretores 

oralizando seus momentos mais significativos, dentro de uma entrevista semi-

estruturada individual que combinava perguntas fechadas e abertas. O objetivo 

desta entrevista era possibilitar aos sujeitos a oportunidade de se pronunciarem 

sobre a temática em questão, no caso, o processo de direção teatral com seus pares 

(colegas) de maneira menos limitada. Essa entrevista foi elaborada em conjunto com 

meu orientador e baseada nos objetivos desta pesquisa, onde segundo Minayo: 

 
 

[...] o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de 
informações é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições 
estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela 
mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de transmitir, 
através de um porta-voz, as representações de grupos determinados, 
em condições históricas, sócio-econômicas e culturais específicas. 
(MINAYO, 1996, p.109) 

 
 

Para tanto, antes do período das entrevistas, que foi de julho até dezembro de 

2012, perguntei a cada aluno-diretor, quais deles estariam dispostos a cooperar com 

a pesquisa científica sobre o projeto que haviam participado. Muitos dos alunos, 

trinta e dois (32), já haviam concluído seus estudos no Veríssimo de Melo, portanto 

o contato foi realizado por telefone, primeiramente. Dos quarenta (40) alunos que 

desempenharam a função de diretor, selecionei pelo menos um representante de 

cada sala para participar (cada turma tinha dois alunos-diretores). A seleção 

obedeceu a três processos, mas principalmente ao critério: querer contribuir.  

Primeiramente, verifiquei quem eram os alunos-diretores que estavam 

dispostos a fazer as entrevistas, e após isso separei os alunos por turma. Posto isso, 

foi possível estabelecer o critério da representação por turma, junto aos que queriam 

ser entrevistados, contemplando no final as quatro turmas de 9º ano do período de 

2009 até 2012. No próprio mestrado demarquei esta escolha de uma encenação por 

ano para poder analisar mais profundamente, tendo em vista, um recorte de tempo 

necessário. É preciso frisar que as quatro encenações selecionadas trazem 

significâncias não somente para esta pesquisa, como também para mim, pois 

consegui encontrar nelas princípios de várias práticas teatrais desenvolvidas outrora, 

as quais os alunos chegarem intuitivamente. Tais encenações tinham uma boa 

quantidade de materiais desenvolvidos pelos alunos a serem analisados, 

conseguiam dar conta do processo e do espetáculo. 
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As encenações selecionadas são: “O homem que desafiou o Diabo” 

(encenada em 2009); “Divã” (encenada em 2010); “Tapete Vermelho” (encenada em 

2011); “Muita Calma nessa hora” (encenada em 2012). Coincidentemente duas 

encenações trazem considerações mais urbanas e as outras duas revelam um 

universo mais interiorano, e apesar deste não ser um critério de seleção acaba 

horizontalizando a análise. 

Para coletar outros dados, utilizei um roteiro de entrevista elencado por blocos 

de questões assim subdivididos: dados socioeconômicos; situação familiar; relações 

no âmbito escolar; entendimento sobre o teatro; a relação entre a linguagem teatral 

e a educação; as relações das turmas no processo da peça; os referenciais 

artísticos e culturais; as relações intersubjetivas; os processos pedagógicos no 

teatro; os ideais em teatro-educação e os sentimentos em relação à apresentação. 

Abaixo algumas das perguntas utilizadas (roteiro completo em anexo): 

 
 

I – O que você gostaria de ser ou fazer? Como é seu diálogo em 
casa e com os colegas? Quais as suas qualidades e defeitos?  
II – O que a escola significa para você? O que você pensa sobre 
professores? Como acha que é visto(a) pelos colegas?  
III – O que você gosta de fazer nas horas de folga? O que acha das 
pessoas que vivem de arte? Que outras atividades você freqüenta?  
IV – Você já assistiu alguma peça de teatro? O que você entende 
sobre teatro? Que outras atividades do seu dia-a-dia foram 
importantes para a peça? Qual a relação do teatro com a educação?  
V – Como esse projeto foi apresentado a vocês? Por que você acha 
que foi escolhido para ser diretor (a)? Que perdas vocês tiveram que 
acabaram sendo um ganho?  
VI – Você se inspirou em alguma característica para fazer seu 
trabalho na peça? O projeto previa duas pessoas por função, como 
foi compartilhar decisões?  
VII – Como o professor Leandro se apresentava na condução da 
peça? Que discursos o professor direcionava para vocês? Qual era a 
função do professor? 

 
 
Todas estas perguntas das entrevistas foram realizadas na escola municipal 

de Natal onde os alunos estudaram. O local foi proposto e escolhido por ser central 

a todos os estudantes selecionados. No tocante aos dias e horários das entrevistas, 

estes foram de acordo com a disponibilidade dos alunos, ficando a critérios deles o 

dia, o turno e o horário. Como os alunos estavam de férias, ou não eram mais 

alunos da escola as dificuldades em localizar e ter contato com os entrevistados 

eram grandes. Os contatos eram feitos inicialmente por telefone, relembrando o 
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projeto realizado por eles em anos anteriores. Os entrevistados se mostraram um 

pouco desconfortáveis, antes do início da entrevista, pelo gravador, no entanto, 

expliquei o que era a pesquisa, entreguei algumas perguntas para o entrevistado 

visando que este cessasse a curiosidade do que seria perguntado e estabeleci um 

acordo de que nada seria divulgado de forma a prejudicá-los. 

Para analisar estes dados coletados utilizei a proposta de Análise de 

Conteúdo desenvolvida por Demartini (1992). De maneira geral, a referida proposta 

coloca que após serem realizadas as entrevistas deve-se transcrever integralmente 

todo o conteúdo gravado, tendo a preocupação de ser o mais fiel possível ao 

discurso falado. Desta forma é importante que a transcrição seja feita pelo próprio 

entrevistador sem que este faça divisões por assunto, pois que as "entrevistas 

faladas são ricas e cheias de elementos novos que vão se apresentando aos poucos 

à medida que se escuta várias vezes cada gravação (...)" (DEMARTINI,1992, p.54). 

 A partir daí, tive uma nova etapa em que comecei a trabalhar com o material 

escrito, me exigindo novas atenções.  No entanto, o fato de ter sido um pesquisador 

participativo (pesquisa-ação) em um processo etnográfico, facilitou a construção de 

algumas informações que porventura viessem a me faltar ou estivessem 

aparentemente “desorganizadas”, durante a pesquisa. Segundo Demartini: 

 
 

A dialética entre os dois tipos de registros – o escrito e o oral – 
parece existir durante toda a pesquisa, e acreditamos que seja 
fundamental; o pesquisador, mesmo ao trabalhar apenas com 
material escrito, está constantemente utilizando as imagens que ele 
próprio registrou em sua mente, e que, embora às vezes 
incompletas, lhe permitem estabelecer a todo momento a ligação 
entre uma informação particular dada por um informante, e o 
contexto todo do qual ela foi tirada. (1992, p.54)   

 
 
Assim, após a transcrição, li cuidadosamente o material, com o objetivo de 

fazer uma primeira divisão de blocos de perguntas. O fichamento foi imprescindível 

nesta fase por conter informações que contribuíram para a compreensão geral do 

texto, daí passei para os recortes das perguntas e o reagrupamento das informações 

segundo temas e subtemas, onde não houve "a padronização dos relatos, mas a 

riqueza que cada entrevistado tem a contar – riqueza que não se traduz na extensão 

das falas, mas às vezes na citação de um fato desconhecido, na descrição de um 

fato corriqueiro" (DEMARTINI, 1992, p. 47).  
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A análise final do material se deu quando o conjunto das informações 

coletadas, fichadas e agrupadas por temas começou a ser observado em suas 

especificidades, em suas semelhanças e diferenças, e ajuntada com as 

observações, anotações dos processos durante a pesquisa-ação. Estes temas foram 

confrontados para que pudessem ser analisadas de forma subjetiva, além da 

objetividade em correlação com minhas notas. Após as entrevistas, Demartini diz: 

 
 

[...] só a analise minuciosa dos relatos, depois de transcritos, nos 
permite conhecer os detalhes e questões aventadas em cada 
entrevista, procurando o ponto de concordância e de discordância 
entre elas, sobre os mais variados aspectos; descobrir aspectos 
novos que apenas com a comparação conseguimos perceber, pois 
muitas vezes os elementos necessários ao entendimento de 
determinadas situações surgem não só na analise do que foi dito no 
conjunto dos relatos, mas também do que não foi dito. (1992, p.52) 

 
 
Desta maneira o trabalho permeia uma imagem da realidade socialmente 

construída pelos sujeitos durante a proposição do projeto de artes, abrangendo um 

“todo” de cada indivíduo como singular e permitindo interação subjetiva dos alunos. 

Isso dá margem a compreender resultados individualizados dentro de uma dinâmica 

interna de relações ativadas por múltiplos aspectos dos participantes do projeto no 

tocante a apontar como foram conduzidos os trabalhos de encenação na escola, que 

procedimentos metodológicos se construíram, de que maneira os processos 

criativos se deram, dentre outros ligados à direção teatral na escola municipal. Com 

isso posto é possível avançar pelo terreno aventurado e pelos caminhos a serem 

percorridos na dissertação. 

 

1.3 DELÍRIOS QUE AINDA PERDURAM NO ENSINO DE ARTES  

 

Proponho esta maneira de dizer sobre o ensino de artes – como um delírio – 

exatamente porque, mesmo dentro de um contexto completamente diferente de 

outras épocas históricas ao contemporâneo do século XXI, apresento conceitos 

pedagógicos advindos do século XIX, ou anteriores, e ainda formulados no contexto 

europeu, e trazidos pelas dominâncias colonizadoras até o Brasil de maneira 

impositiva. Assim, se faz necessário refletir sobre que ensino de artes tem-se hoje a 

partir da reflexão e leitura sobre as funções da arte em tempos longínquos.   
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A arte dentro do processo educacional vem de muito tempo, pois a própria 

história do homem se confunde com a história da arte e estas com a história das 

aprendizagens, portanto, com a educação e os processos pedagógicos. Nesse 

ponto, a arte foi utilizada durante séculos como ferramenta para se ampliar um 

conhecimento ou como facilitadora da construção das aprendizagens formais.  

Por vezes, a arte esteve enraizada na sociedade com funções pedagógicas, 

estéticas, sociais e religiosas, no caso das civilizações Greco-romanas (HÜHNE, 

1994), donde mestres das artes pegavam discípulos e lhes ensinavam suas práticas, 

bem como mestres filósofos se cercavam de jovens pensadores (BOSI, 1985), mas 

essa forma acabou-se por ser distanciada da formação pedagógica do sujeito.  

Operou-se, então durante muito tempo, a partir de Oficinas de Arte com o 

valor de escolas artísticas objetivando fazer das crianças, artistas completos no 

tangente ao desenho, pintura e a escultura, as Artes Visuais. Deste jeito, os pais da 

criança pagavam uma quantia para o dono da oficina e a deixava aos cuidados 

totais do mesmo. Isto teve maior relevância até o século XVI com o Renascimento, 

onde artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sânzio surgiram. No 

entanto, apenas crianças que já tivessem certo “dom” poderiam adentrar nestas 

“escolas” e ainda com aprovação do mestre. Este é um dos primeiros “mitos” 

gerados em relação ao fazer artístico, donde somente pode exercer atividade 

artística aquele que receber um “dom” divino, muito enfatizado por uma 

pedagogia medieval e que se estende até hoje.  

Assim, a forma de ensinar Artes no Brasil veio por meio de pensamentos 

como este, desligadas dos currículos escolares oficiais, e esta disciplina só vai ser 

agrupada ao currículo das escolas em 1971, mais de 150 anos após a escola das 

Belas Artes, através da lei federal nº5692, denominada "Diretrizes e Bases da 

Educação", que estabelece uma educação tecnologicamente orientada para a 

profissionalização da criança na até então, 7ª série. A arte era a única matéria que 

poderia mostrar alguma abertura em relação ao pensamento filosófico e ao trabalho 

criativo, porque mesmo filosofia e história haviam sido eliminadas do currículo. 

Entretanto, isso não foi algo benéfico e sem segundas intenções, na verdade, esta 

era uma forma de profissionalizar mão-de-obra barata para as companhias 

multinacionais que adquiriram grande poder econômico no Brasil sob o regime da 

ditadura militar de 1964 a 1983 (BARBOSA, 1991). 
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A Lei Federal que tornou obrigatório a disciplina de artes nas escolas, 

entretanto, não deu base para que os professores pudessem ter uma formação 

adequada para passarem seus conhecimentos de forma metodológica. Os artistas 

que tinham sido preparados por escolinhas de arte (próprias para o ensino artístico), 

não tinham uma graduação universitária necessária para atuarem com alunos da 5ª 

série. A esse respeito, o Governo Federal decide criar em 1973 um novo curso 

universitário para formar professores na disciplina de Educação Artística, 

compreendendo um currículo básico que poderia ser aplicado em todo o país. Esse 

currículo de Licenciatura em Educação Artística é extremamente desafiador, por 

querer abarcar todas as linguagens artísticas (música, teatro, artes visuais, desenho, 

dança e desenho geométrico) em apenas dois anos de formação preparando o 

professor para lecionar ao mesmo tempo de 1ª a 8ª séries (BARBOSA, 1991). 

Nos anos 80, adentra-se numa década de crítica à educação imposta pela 

ditadura militar, e ao mesmo tempo à busca de soluções para os atrasos sofridos 

durante dezenove anos de ditadura. Todavia, a maior preocupação se dava para a 

criação de uma Nova Constituição libertária e não para problemas específicos de 

cada disciplina. Em 1983, o Brasil se vê livre dos anos ditatoriais do regime militar 

que reprimira a expressão individual através de uma severa censura e dá lugar à 

autoliberação no campo das artes promovendo novos olhares para o ensino da arte 

(BARBOSA, 1991).  

 A Constituição da Nova República de 1988, segundo Barbosa (2002, p.173), 

menciona cinco vezes as artes no que se refere à proteção de obras, liberdade de 

expressão e identidade nacional. Na Seção sobre educação, o artigo 206, parágrafo 

II, e o 208, parágrafo V da Constituição de 1988 determinam: 

 
 

206. O ensino tomará lugar sobre os seguintes princípios (...). II - 
liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e disseminar 
pensamento, arte e conhecimento. 
208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de (...) V -  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 

 
 
Destaco negativamente o artigo 206 ao separar a arte e conhecimento, sendo 

que existe um conhecimento advindo da arte, mas reitero o parágrafo V do artigo 

208 quando este aponta para a garantia da pesquisa e da criação artística. 
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Hoje em dia, a discussão sobre os caminhos da disciplina de artes na 

educação, se coloca muito além das questões políticas das décadas anteriores, pois 

se preocupa com as especificidades de cada linguagem artística dentro do que 

chamam de “Educação em Tempo Integral”. O movimento “Todos pela Educação” – 

campanha lançada pelo Ministério de Educação e Cultura – traz aspectos de uma 

formação de um sujeito preparado para o mercado competidor, ao mesmo tempo 

com uma educação global, íntegra em suas especificidades. (STEPHEN, 2011) 

 As universidades, desta vez, acompanham a vanguarda das discussões e 

criam cursos de graduação específicos para cada linguagem da arte como o curso 

de teatro, de dança, de música, reconhecendo a riqueza de seus conteúdos, 

concomitantemente tentando se ajustar para essa demanda federal. Porém, o 

mercado escolar não está adequado para essa realidade acadêmica gerando, por 

vezes, um profissional inseguro e deslocado de suas funções. A arte que surge 

atrelada ao próprio humano se coloca agora como específica em seu estudo, 

singular em sua forma, profissionalizante no seu uso, mas que precisa estar 

contextualizada ao momento histórico do ser humano. Neste ponto, coloca Barbosa: 

 
 

Tal educação, capaz de desenvolver a auto-expressão, apreciação, 
decodificação e avaliação dos trabalhos produzidos por outros, 
associados à contextualização histórica, é necessária, não só para o 
crescimento individual e enriquecimento da nação, mas também é 
um instrumento para a profissionalização (BARBOSA, 2010, p. 04 )  

  
 

A educação do ser humano não é mais apenas da retórica, ou da arte, 

pretende passar por um holismo15 que absorve conhecimentos amplos e 

paradoxalmente específicos para serem utilizados de forma crítica e reflexiva e em 

defesa contra as desigualdades sociais. A arte, portanto, auxilia o ser humano a 

resgatar seu lado Demens (MORIN, 2003) suprimido pela máquina tecnológica e 

racional de nossas atitudes frias na contemporaneidade. Assim, enquanto o papel da 

arte moderna ocidental se associava a ciência tentando afastar nosso animalismo 

instintivo, na sociedade contemporânea o importante é não chegarmos a nos tornar 

andróides racionalizados (FISCHER, 2001). 

                                                             
15 Holismo (grego holos, todo) é a idéia de que as propriedades de um sistema, quer se trate de seres 
humanos ou outros organismos, não podem ser explicadas apenas pela soma de seus componentes. 

 



53 
 

1.3.1 Ensino de Teatro: Ilusões do modernismo e no pós-modernismo. 

 
Na escola pública a arte ainda carrega o estigma de ser uma disciplina não 

necessária para a formação do sujeito sendo atribuída a ela uma valoração para os 

aspectos recreativos ou de uma “ludicidade” espontaneísta, mesmo que na teoria 

esteja posto de outra forma, como demonstra a matriz curricular da disciplina de 

Artes do município de Natal, através do artigo 8º: 

 
 

Art. 8º - O ensino de Artes deverá ser capaz de implementar as 
seguintes ações, objetivando a formação do indivíduo: 
I – contribuir para o desenvolvimento mais humano e por uma 
ética/estética do conviver e viver a vida, implicadas na diversidade 
cultural, promovendo leituras imagéticas, sonoras, táteis e corporais, 
ampliando a expressividade na formação de leitores/criadores de 
uma poética singular/plural, formar um público capaz de reconhecer 
a produção artístico/estético e cultural local, nacional e internacional. 
II – discutir e questionar os estereótipos e preconceitos culturais, 
visando o respeito à diversidade em qualquer nível e saber; 
III – desenvolver procedimentos pedagógicos que favoreçam ao 
aluno uma visão ampliada sobre Arte e Cultura; 
IV – planejar e executar aulas de campo a instituições históricas e 
culturais, participação em eventos de natureza sócio-culturais, 
propondo alternativas quando da existência de obstáculo para essas 
práticas. 
V – socializar informações culturais, articulando os diversos 
conhecimentos sistematizados de diferentes fontes culturais, sejam 
conhecimentos locais, globais, do senso comum e/ou de natureza 
científica. (NATAL, RESOLUÇÃO Nº 06/2009) 
 
 

Todas estas ações “lindamente” expostas devem ser trabalhadas, mas a 

forma delas se projetarem na mente dos viventes da escola não as faz realizar. O 

que falo é de uma imagem da disciplina de Artes como preenchimento de horário 

para práticas soltas e sem planejamento. Alunos e colegas professores reproduzem 

discursos hierárquicos sobre outras disciplinas hostilizando Artes e todas estas 

ações descritas acima.    

Falando-se em teatro, temos uma intensificação desta imagem associando-a 

ao jogo puro e simples, em que não se tem planejamento, nem objetivo, nem formas 

de avaliação, um verdadeiro caos em que qualquer um pode ministrar esta 

disciplina. Por isso mesmo, se faz pertinente entender de onde vem esta visão “real” 

do Brasil baseada em espelhamentos de períodos anteriores ao contemporâneo. 
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A história do teatro brasileiro dramático surge em 1564, quando foi encenado 

o Auto de Santiago pôr missionários jesuítas, na Bahia. O teatro se origina com as 

representações de catequização dos índios através de autos como instrumento 

pedagógico. As peças eram escritas com intenções didáticas (manipuladoras), 

procurando sempre encontrar meios de traduzir a crença cristã para a cultura 

indígena (PRADO, 1993). Essa fôrma se faz presente até hoje por meio da 

realização da “Paixão de Cristo” ou dos “Autos” resultando num primeiro 

contato dos alunos com o teatro por via da religiosidade. Dizem os alunos: 

 
 

[meu pai] ele fazia parte de Teatro, mais já voltada pra Paixão de 
Cristo, eu assisti muitas peças da Paixão de Cristo, mais da Paixão 
de Cristo. (AD13) 
 
Eu faço isso [teatro]. Porque na minha igreja a gente faz bastante. A 
gente fez uma no final do ano [...] sobre “A Paixão de Cristo”. Eu 
fazia Maria. (AD16) 
 
Já apresentei na igreja, faço parte do grupo de teatro e apresentei 
uma pantomima anteontem. O nome da peça é Everything, da banda 
Lighthouse. É uma peça boa, vale à pena assistir. Tem até na 
internet esse vídeo, não da gente, a apresentação original. [trata] 
Sobre como o ser humano é tirado de Deus, é levado pro pecado. 
Tanto que eu fiz a sedução na peça. (AD18) 
 
 

No século XVII as encenações existiam, mas dependiam de ocasiões como 

festas religiosas ou cívicas para que fossem realizadas. As peças que mais se 

destacavam eram comédias apresentadas em eventos para aclamação de D. João IV 

e tinham apenas um objetivo de distração (PRADO, 1993). Este também se constitui 

como um dos grandes “mitos” pedagógicos brasileiros do teatro e 

consequentemente da arte, um teatro para eventos ou uma distração para os 

alunos para que fiquem desestressados, mais calmos, ou liberem as energias, e 

muitos alunos (de início) quando perguntados sobre a importância do teatro 

remetiam a distração e a brincadeira, porém ao lembrá-los do projeto de teatro 

ampliavam suas visões agregando também as aprendizagens cênicas.   

Foi somente na segunda metade do século XVIII que as peças teatrais 

passaram a ser apresentadas com certa frequência, em palcos (tablados) montados 

em praças públicas, nas igrejas ou até em palácios de governantes. Nesta época, as 

pessoas que ocupavam a categoria de atores eram das classes mais baixas da 

sociedade brasileira e em sua maioria mulatos. Originava-se o preconceito para 
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com a classe dos artistas cênicos, chegando inclusive a ser proibida à 

participação de mulheres nos elencos. Mesmo quando a presença de atrizes já 

havia sido "liberada", a má fama da classe de artistas, bem como a reclusão das 

mulheres (vistas como prostitutas) na sociedade, as afastava dos palcos (SOUSA, 

1960).  

Este preconceito direcionado aos artistas é um dos pilares da visão que 

se tem dos fazedores de arte, exemplificado na fala popular de reclamações do 

tipo: “Esse menino é um arteiro!” Ou “Deixa de fazer arte menina!” Neste 

ponto, diz-se popularmente daquele que escolhe fazer arte, ser um vagabundo, 

ou morto de fome, sendo excluídos deste pensamento apenas aqueles 

diferenciados pelo sucesso nas redes televisivas dentro das culturas da mídia. 

Após este esclarecimento histórico sobre o teatro no Brasil até o século XIX, é 

possível estabelecermos uma conexão mais direta do teatro com o seu ensino nas 

escolas durante um período modernista (final do século XIX) e pós-moderno (século 

XX), anunciando as temáticas principais a que esteve envolvido. 

De uma maneira geral, o ensino de teatro num período modernista 

enfatizava excessivamente a expressividade dos enunciados cênicos dos alunos 

associada à sistematização de conhecimentos (BARBOSA, 2003), coincidente com 

o “sujeito econômico” (ADORNO e HORKHEIMER, 1991) trazido pela sociedade 

burguesa. Havia assim, a defesa de uma livre expressão artística na escolarização 

do pequeno burguês traduzida pelo liberalismo capitalista através da livre-iniciativa. 

Portanto o ensino de teatro também era dualizado ou pela singularidade das 

interpretações e encenações dos alunos, ou impregnado da dimensão coletiva da 

espetacularidade cênica. Mas o primeiro, calcado no “espontaneísmo” do fazer 

teatral acabou por ser amplamente divulgado trazendo certa distorção do como 

trabalhar a arte na década de 70 (JAPIASSU, 2009). 

Logo após este momento social do teatro, temos no pós-modernismo (em 

relação à ciência e ao trabalho) uma crença libertária das resoluções problemáticas 

que afligem a sociedade nos âmbitos culturais, econômicos, sociais e ecológicos, 

que colocam a ativação das transformações por meio da mobilização coletiva dos 

partidarismos e representantes políticos, como forma de corrigir o esclarecimento 

pessoal acerca dos males do capitalismo tardio. Essa briga revela uma globalização 

do sujeito assalariado que quer cuidar de sua própria vida, aniquilando as relações 

sociais da família em termos de espaço privado. (JAPIASSU, 2009)  
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O ensino de teatro nesse contexto e referenciado por certos conceitos 

(formação cultural, indústria cultural), e emergidos destes embates, passa a 

perseguir o esclarecimento do sujeito com o intuito de desenvolver nele uma 

consciência emancipadora capaz de romper os obstáculos impostos pela lógica 

mercantilista (JAPIASSU, 2009).  

Concomitante ao ensino de teatro surge à Proposta Metodológica Triangular 

articulando o fazer artístico, a apreciação estética e a contextualização sócio-

histórica dos enunciados cênicos, e buscando a superação da deformidade cultural 

do aluno a partir de um senso crítico sobre a realidade (BARBOSA, 2001). Deriva de 

 
 
[...] uma dupla triangulação. A primeira de natureza epistemológica, 
ao designar os componentes do ensino/aprendizagem por três ações 
mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam: criação (fazer 
artístico), leitura da obra de arte e contextualização. A segunda 
triangulação está na gênese da própria sistematização, originada em 
uma tríplice influência, na deglutição de três outras abordagens 
epistemológicas: as Escuelas al Aire Libre16 mexicanas, o Critical 
Studies inglês e o movimento de apreciação Estética aliado ao 
DBAE (Discipline Based Art Education) americano.(BARBOSA, 
1998, 33-34) [grifo meu]. 

 
 
No caso da proposta triangular a preocupação não estaria nos conteúdos em 

si, e sim nos alunos com seus conteúdos críticos, ao ponto de lhes tirar de um ciclo 

viciado no paradigma de que não aprendem, não sabem, promovendo a 

recuperação da autonomia do sujeito criador e da autoconsciência de suas criações 

artísticas. (JAPIASSU, 2009). 

Voltando ao ensino de teatro, um grande avanço no campo político da arte se 

deu com a promulgação da LDBEN (lei nº 9394/96) que passou a discutir 

parâmetros curriculares do ensino de artes com variadas instâncias da sociedade 

dando voz e vez para novas diretrizes curriculares de formação superior nas 

especificidades, portanto na importância do ensino de teatro, de dança, de música e 

de artes visuais. No Ensino Fundamental, então, a Arte vigorou a partir da 

implantação dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, MEC, 1998) 

enquanto área de conhecimento no currículo da escola brasileira, através de quatro 

linguagens artísticas: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro (não Artes Cênicas). 

                                                             
16

 Para saber mais sobre as três abordagens epistemológicas ler a dissertação Educação Em Arte: 
Uma Proposta de Formação Continuada dos Professores de Artes Visuais por meio da utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação de Sheila Maria Conde Rocha Campello (2001). 
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Isso foi determinante para certa liberdade dos arte-educadores nas experiências 

teatrais com seus alunos de educação básica. Essas deram origem a novas 

maneiras de se trabalhar o teatro na escola e abriram espaço para o entendimento 

do teatro como específico. 

Além destas questões o ensino de Artes atual, especificamente de teatro, 

ainda passa por uma fase de discursos fatalistas e denunciadores da falta de 

estrutura (o que não deixa de ser verdade) que apenas se limitam a alardear a 

impossibilidade de se trabalhar nos espaços da escola. Neste ponto, para ir de 

encontro com esta ação estanque, recorro a Paulo Freire que coloca a escola como 

sendo gente e a Milton Santos conceituador do espaço como mutabilidade em 

constante reestruturação a partir das relações dialéticas estabelecidas entre os 

membros que o constituem. É necessária a reinvenção e a reforma do pensamento 

para poder enxergar as frestas da criação na escola, e não somente olhar estas 

frestas como buracos de reboco. Assumir para si a quebra de paradigmas do 

sistema de ensino mediado pela sugestão de novas experiências artísticas 

elevadoras de auto-estima sem a perda política a que lhe apetece o ensino de artes. 

Arão Paranaguá resume meus dizeres expondo esta importância de propor: 

 
 

Faz sentido, sim, realizar estudos com vistas ao anúncio de boas 
propostas, ao invés de ficar apenas denunciando as mazelas que 
inviabilizam o sistema educacional. Em outras palavras, urge 
equacionar mudanças concretas e imediatas que, mesmo sendo 
parciais ou localizadas, possam sinalizar o surgimento de novos 
paradigmas, evitando que a inércia leve a se ficar tão-só imaginando 
estratégias revolucionárias de transformação da sociedade, para 
que, somente depois disso, se possa refletir sobre as práticas que se 
operacionalizam durante o ato de aprender e educar (SANTANA, 
2000, p.191-192) 

 
 

1.3.2 Previsões para as turmas de 9º ano 

 

Após esse resgate histórico do ensino de teatro é preciso agora esmiuçar o 

planejamento anual organizado para as turmas em questão, para logo após, 

podermos enveredar pelo projeto de teatro que fundamenta a pesquisa. Como eram 

turmas concluintes do fundamental II esperava-se que saíssem com domínios em 

relação aos conteúdos de Artes Visuais, Teatro, Música e Dança. Todos esses 

domínios circundavam aspectos estéticos e interpessoais dados pelos PCNs atuais. 
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Isto posto, era exigido pelo currículo da escola ensiná-los história das artes visuais, 

conceituações gerais das linguagens artísticas e ainda seguir estes Parâmetros 

Curriculares Nacionais no tocante à continuidade do ensino desenvolvido antes.  

Toda essa discussão foi vivenciada por minha pessoa na construção do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola particular que trabalhei 

anteriormente ao município. Nesta escola, coletivamente, fundamentamos o PPP em 

Artes dividindo as linguagens no ensino fundamental II, ficando para os 6º e 7º anos 

as Artes Visuais, e para os 8º anos Música e Dança e os 9º com a linguagem do 

Teatro. Claro que todas as linguagens dialogariam entre si, mas o foco estaria nas 

especificidades. Da mesma maneira, ao ingressar na rede municipal abarcaram-se 

essas discussões desenvolvidas em outra escola, exigidas pelo MEC. Assim, 

orientou-se a escola a colocar a linguagem musical para ser trabalhada nos 8º anos, 

artes visuais nos 6º e 7º anos, restando ainda Dança e Teatro, ou seja, as Artes 

Cênicas, no currículo antigo da UFRN. Decidiu-se então, encaminhar a formação 

dos alunos dentro destas linguagens que estavam faltando para seu fechamento de 

experimentações para as turmas de 9º ano. O que pode fazer um professor 

formado em Educação Artística com uma carga horária disponível para as 

turmas de 9º ano que deveriam ter aulas de teatro? Abaixo alguns dos objetivos 

idealistas do currículo nacional de teatro: 

 
 

[...] compreender o teatro em suas dimensões artística, estética, 
histórica, social e antropológica; compreender a organização dos 
papéis sociais em relação aos gêneros (masculino e feminino) e 
contextos específicos como etnias, diferenças culturais, de costumes 
e crenças, para a construção da linguagem teatral; improvisar com os 
elementos da linguagem teatral. Pesquisar e otimizar recursos 
materiais disponíveis na própria escola e na comunidade para a 
atividade teatral; empregar vocabulário apropriado para a apreciação 
e caracterização dos próprios trabalhos, dos trabalhos de colegas e 
de profissionais do teatro; conhecer e distinguir diferentes momentos 
da História do Teatro, os aspectos estéticos predominantes, a 
tradição dos estilos e a presença dessa tradição na produção teatral 
contemporânea; acompanhar, refletir, relacionar e registrar a 
produção teatral construída na escola, a produção teatral local, as 
formas de representação dramática veiculadas pelas mídias e as 
manifestações da crítica sobre essa produção; estabelecer relação 
de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e 
com o trabalho de colegas na atividade teatral na escola; conhecer 
sobre as profissões e seus aspectos artísticos, técnicos e éticos, e 
sobre os profissionais da área de teatro; reconhecer a prática do 
teatro como tarefa coletiva de desenvolvimento da solidariedade 
social. (PCNS, p.90-91, 1998) 
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Estes objetivos se tornaram referenciais, mas não puderam ser cumpridos na 

íntegra. Elenquei alguns deles, principalmente o último que diz respeito à 

coletividade dos trabalhos com teatro e aos aspectos da reflexão a partir de práticas, 

para poder associar ao contexto da escola Veríssimo de Melo.  

Ao assumir turmas concluintes sabia das responsabilidades agregadas a esta 

discussão do novo profissional licenciado em Teatro, mas não podia me eximir da 

responsabilidade em enxergar uma necessidade e deixar de lado, afinal, estas 

turmas eram pessoalmente um objeto de desejo. Digo isso pelo fato de que as 

maiores experiências que tive, tanto em escolas particulares, quanto em projetos 

com ONGs (já faladas) terem sido com adolescentes de 13 a 16 anos.  

Nessas turmas, ao contrário das escolas particulares com uma aula, poderia 

trabalhar duas vezes por semana com artes. Como docente isso era estimulador, já 

que acostumado à correria dos 50 minutos de aula teria agora uma hora e quarenta 

para trabalhar nas turmas construindo e desconstruindo os espaços de barreiras. 
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CAPÍTULO 02 

CONSTRUINDO UM OÁSIS NO MEIO DO CAMINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama 
ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para 
amar, acreditar, fazer e principalmente viver. (DALAI LAMA) 
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CAPÍTULO 02 
 

CONSTRUINDO UM OÁSIS NO MEIO DO CAMINHO 

 

Apesar de a palavra oásis remeter a algo ilusório, fictício, tem-se nesta 

imagem a associação metafórica de algo que alivia, ou atenua alguns sofrimentos 

momentâneos dos viventes numa certa rotina. Neste caso, os adolescentes 

cursantes do 9º ano que se propuseram a realizar um construto cênico no meio do 

caminho escolar, ou seja, participarem de um oásis se deliciando das areias 

deglutidas no deserto educacional a que estão inicialmente submetidos. Assim, este 

capítulo revela referenciais teóricos que fundamentam este teatro proposto e 

esmiúça o projeto desenvolvido junto aos alunos analisando suas produções. 

 

2.1 – Pesquisa de Itinerários (minhas bases conceituais á priori)  

 

Em geral, para idealizar, e antes de realizar qualquer viagem tenta-se 

investigar os caminhos a serem percorridos num itinerário disposto. Neste caso, 

tanto os meus caminhos de formação, quanto às referências “explicadas” por 

teóricos, auxiliaram no encontro desse oásis artístico chamado: Vero da Arte.   

Para falar das bases de um projeto é necessário introduzir pelas bases deste 

professor idealizador que logicamente, carrega saberes e “dessaberes” acerca do 

objeto. Portanto, farei uma breve descrição sobre meus aspectos formativos na 

graduação e, logo após, uma viagem pelos conceitos de teóricos como Paulo Freire, 

Anton Makarenko, Viola Spolin, que inflados na minha mente/corpo ajudaram na 

concepção inicial do projeto desenvolvido com os alunos.  

 

2.1.1 UM RELATO DE inFORMAÇÃO 

 

Por ser formado em Educação Artística com habilitação em música reafirmo 

que detinha muitas dúvidas sobre como trabalhar teatro na escola. Não que o curso 

tivesse me deixado apenas vazios, mas estava longe de transformar um licenciado 

em música, num professor da arte teatral. No curso, tive disciplinas – Formas de 

Expressão e Comunicação Artística – que faziam ponte entre linguagens artísticas e 

outras disciplinas da própria habilitação, e que por meio de trabalhos envolviam 

conteúdos polivalentes, como operetas, realizadas no primeiro semestre do curso. 
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Contudo, é preciso reconhecer que isto não bastava e faltava um curso inteiro de 

Artes Cênicas (hoje em dia Teatro) para me fazer ter conhecimento nessa área, ao 

ponto de dar uma aula com responsabilidade formativa.     

Recorri de início a alguns manuais que me envolveram, mesmo 

superficialmente, nas leituras de autores que faziam e pesquisavam teatro. A 

história do teatro foi mais importante pra mim que para os alunos. Ingrid Koudela e 

Viola Spolin se tornaram norteadores, mas não podia me fundamentar apenas em 

práticas com jogos teatrais. Por isso ao conversar com alguns formados e amigos da 

área de teatro como Gisele Carvalho (especificada junto aos jurados) pude entender 

mais sobre alguns teóricos, dentre eles Bertolt Brecht e Augusto Boal.  

Não tinha a pretensão de construir um avião em pleno vôo, assim dei 

preferência a praticar com os alunos alguns jogos teatrais (SPOLIN, 2001), bem 

como conceituar funções no teatro com base em pesquisas sobre direção (PAVIS, 

1999). Tentei então esclarecer sobre estas tais funções pesquisadas: diretor, 

dramaturgo, ator, produtor, cenógrafo, figurinista, iluminador, maquiador, sonoplasta, 

e acrescentei outras que pudessem ser colaborativas para uma construção de uma 

encenação coletiva como: jornalista, publicitário, auxiliar geral e editor de vídeo. 

Tinha em mente leituras freireanas que me direcionavam para a importância 

de fazer trabalhos contextualizados pela descoberta dialogada com meus alunos. 

Isso me permitia entender a proposição de um projeto como ação transformadora 

das realidades condicionadas de forma a trazer para as discussões os saberes 

apreendidos pelos alunos. Ou seja, colocar no foco do projeto aqueles 

conhecimentos que são trazidos pelos estudantes, potencializando-os ou 

redirecionando-os para a percepção de suas vidas como significativas.  

Percebia o cinema, ou a pirataria de filmes à distância. Essa leitura do 

universo adolescente permitia evidenciar pontos de interesse, e um deles eram os 

filmes. Por que não aproximar as duas linguagens para o mundo do adolescente? 

Essa aproximação teria uma questão muito importante, o veículo 

desencadeador do teatro não estaria no texto e sim na imagem acionada pelo filme, 

o que remontaria o Teatro em sua origem: Lugar de onde se vê. Desta forma, o 

aluno teria em sua frente um conjunto de interpretações não fixado no texto, mas no 

movimento, e mesmo partindo, de início, para uma ação mimética das cenas, esta 

não seria uma cópia frágil do cinema, mas uma descoberta do que é teatro. 
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Além desta questão de movimento proposta pela ação do filme, fizemos (eu e 

os alunos) três recortes justificados, sendo o último proposto diretamente pelos 

alunos. O primeiro dizia respeito à indicação de filmes brasileiros para o processo 

inicial dos motes criativos. Essa sugestão foi colocada pela proximidade das 

identidades culturais dos alunos com identidades culturais do Brasil. No sentido de 

reconhecer elementos econômicos, sociais e políticos com maior associação à suas 

vidas, portanto facilitando a transição adaptativa da linguagem cinematográfica para 

as possibilidades de fazer teatro.  

O segundo recorte teve a ver com os gêneros de filmes servindo como mote 

criativo às peças. Primeiramente, citavam vários gêneros, mas quando olhavam para 

o cinema produzido no Brasil havia a “coincidência” em filmes do gênero Comédia.  

Alguns justificavam que era melhor para poderem se divertir na feitura das 

encenações, outros tinham uma preocupação com o público dizendo que iriam se 

entreter mais, porém o que realmente ficava claro, pra mim, era a necessidade de 

alegria em suas vidas tão turbulentas e violentas, em sua maioria.  

A última questão foi discutida a partir da observação dos alunos, quanto ao 

ano de lançamento dos filmes, ou seja, era desejo deles que os filmes selecionados 

fossem atuais por entenderem que o antigo não era digno de ser representado. 

Entendo esta questão como sendo a representação de uma geração do século XXI 

que prefere o novo, a novidade, o avanço um pouco discutido por Walter Benjamin 

em seu livro: A era da Reprodutibilidade Técnica. Isso suscitou uma grande 

discussão sobre o que é novo e antigo em relação às artes, encaminhando os 

alunos para ampliação de seus horizontes, mesmo assim, as escolhas de filmes 

“coincidem” com a retomada do cinema brasileiro no final do século XX e nunca se 

pautou em anos anteriores ao ano 2000.  

Outro ponto também ficou definido, nenhum filme poderia ser repetido pelas 

futuras turmas de 9º ano, já que a ideia era ter imagens de filmes diferentes 

geradoras de outras propostas. Esta tese reforça a ideia acima de experimentar o 

novo e não reproduzir o antigo de alguém tão próximo.  

Assim, trabalhar teatro a partir da linguagem cinematográfica se justificou pela 

facilidade, pela acessibilidade dos alunos em relação à aquisição de filmes, e 

também por ter em minha trajetória, como professor, cursado disciplinas de Cinema. 
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Por fim, sempre tive leituras que encaminhassem, ou entendessem projetos 

desenvolvidos em escola de maneira mais coletivizada como Anton Makarenko e 

sua pedagogia praticada nas Colônias russas. Ou ainda, Capra que traz escritos 

sobre organismos vivos tecendo teias invisíveis conectadas e que provocam efeitos 

inter-relacionados. Enfim, autores que enfatizam a idéia em discutir as diferenças, os 

valores, a cultura, os desejos, a imaginação de cada um para que chegassem a um 

consenso dentro do diálogo possível e, pudessem adquirir um próprio modelo de 

descobertas realizando as ações necessárias nas funções que estivessem. 

 
 

2.1.2 Dialogando com Paulo Freire sobre autonomia e respeito  

 
 
Este educador faz parte de todo construto “inacabado” (como diz o próprio 

Freire sobre o ser humano) da figura docente remetida a minha pessoa. Uma 

dialogicidade operada nos dizeres ativos, para e dos alunos, que afirmam nossas 

autonomias frente aos obstáculos vivenciados dentro da educação e das artes. 

Tenho nesse pensamento o exercício necessário para propor um projeto que 

autorize as ações do alunado transportando-os para o lado de serem também 

responsáveis autorais de seu conhecimento. Não um conhecimento vislumbrado 

apenas nas suas visões de mundo, sem nenhum intermédio educativo, mas, um 

conhecimento pautado na força desempenhada pela motivação prática dos alunos 

frente às teorias outrora discutidas.    

Portanto, tomei como base as leituras ofertadas por Paulo Freire, a de se 

entender que o projeto primava pelo desenvolvimento dos alunos por meio da 

intermediação das relações construídas nas funções teatrais que exerciam, 

interpondo uma dialética em suas decisões. Mas isso não se compunha como uma 

certeza metodológica que operasse na solução de um possível caos dentro do 

projeto, mas era uma intuição defendida por Freire ao instigar-nos à aventura do 

novo, do risco, da disponibilidade às aprendizagens advindas com os erros.  

A palavra respeito, então, como um dos eixos defendidos por Freire 

configurava-se como um exemplo a ser acrescido em projetos artísticos envolvendo 

seres humanos em processos educativos, por serem compostos, principalmente, 

pelo respeito para com os saberes dos alunos, dado no comprometimento do 

professor em querer descobri-los.  



65 
 

Saberes estéticos, lingüísticos, culturais, artísticos, que não se preocupem 

com o correto punitivo (corretivo) de um professor “abandonante”, e sim libertário, 

afirmado por um teatro que estreita as relações e promove a comunicação entre os 

participantes. Sobre isso diz Freire: 

 
 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a 
sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o 
minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue 
sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime 
do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, 
que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente 
à experiência formadora do educando, transgride os princípios 
fundamentalmente éticos de nossa existência. (2011, p.58-59) 

 
 
Assim “pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito 

ao senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o 

estímulo à capacidade criadora do educando”. (FREIRE, 2011, p.31) Lembrando-se 

que esta superação não se constitui como apagamento, ou afogamento da memória 

do aluno, mas como ampliação dos horizontes culturais mediados pelo professor 

problematizador. 

   

2.1.3 Anton Makarenko: um exemplo coletivo de como chegar 

  

Coincidente com a efervescência motivacional adquirida como docente no 

município de Natal “encerrava-se” em mim a leitura do livro “Poema Pedagógico” de 

Anton Makarenko. Mas esta não estaria fadada às cabeceiras de cama ou 

prateleiras suspensas de parede. Guardava-se neste livro a essência de como 

trabalhar com jovens adolescentes marginalizados (visão tida pelos próprios 

residentes do bairro) pela vias da coletividade e do exemplo. 

Desse teórico extraí a ideia de se ter um trabalho em grande grupo e o 

exercício de uma mesma função teatral ocupado por mais de uma pessoa, 

exatamente pelo teatro praticado com os colonistas de suas experiências 

(adolescentes que viviam nas colônias). Por serem estes mais de oitenta pessoas 

ficava difícil contemplar todos de maneira individualizada nas tarefas a serem 

realizadas em uma montagem de uma peça, bem como esta é uma realidade 

encontrada nas escolas municipais com mais de quarenta pessoas em uma sala.  
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Nas colônias vivenciadas por Makarenko existiam comandantes exercendo a 

função de diretores (escolhidos entre eles) não apenas no teatro, como na 

responsabilização de alguns serviços, e depois outros jovens ocupando variadas 

funções coletivas. Ao fazer uma montagem de uma peça dividiam-se assim: 

 
 

Sexto “A” – atores; 
Sexto “E” – Espectadores; 
Sexto “V” – Vestuário; 
Sexto quente – calefação; 
Sexto “C” – cenografia; 
Sexto “O” – objetos de cena e requisitos; 
Sexto “I” – iluminação e efeitos; 
Sexto “L” – limpeza; 
Sexto “R” – Ruídos e efeitos de som; 
Sexto “P” – pano de boca.  (MAKARENKO, 2005, p.281)  
 
 

Tinha ainda, a esperança (falada por FREIRE) de que esta experiência com o 

teatro em sala de aula resultasse um pouco como o foi nas colônias de Makarenko. 

“Eu emprestava grande importância ao teatro, já que graças a ele melhorou 

sensivelmente a linguagem dos colonistas, e alargou-se muito o seu horizonte.” 

(MAKARENKO, 2005, p.283) 

 

2.1.4 Viola Spolin: Aprender pela experiência 

 
  

Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas 
são capazes de improvisar. (...) Aprendemos através da experiência, 
e ninguém ensina nada a ninguém. (...) Se o ambiente permitir, pode-
se aprender qualquer coisa, e se o indivíduo permitir, o ambiente lhe 
ensinará tudo o que ele tem para ensinar. “Talento” ou “falta de 
talento” tem muito pouco a ver com isso. (SPOLIN, 2011, p.03) 

 
 
Frase confortadora para alguém que pega um livro de teatro para poder 

aprender a ensinar o que se aprende ao se fazer. Não coloco aqui em vista, o fato 

da permissividade em se ensinar o teatro por um professor não habilitado, a questão 

aqui dita é a de se identificar a possibilidade de trabalhar teatro com pessoas que 

estejam dispostas e disponíveis para isso. O professor, dentro das experiências já 

relatadas, encontra meios de formular um projeto onde o experimentar (e assim o 

aprender) seja o principal objetivo, em que o ambiente ressignifique as práticas dos 

alunos para novos horizontes.  
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O ambiente, bem como a escola falada por Freire, não se configura como um 

local fixo, e sim pontuado pelas pessoas nele viventes, pessoas que dinamizam os 

saberes. Um teatro assim passa a ser construído não pelos moldes instrumentais do 

formar técnicos, ou atores profissionais, e sim, coloca-se como uma possibilidade de 

experimentação. Por isso, continua Spolin, “Experienciar é penetrar no ambiente, é 

envolver-se total e organicamente com ele. Isto significa envolvimento em todos os 

níveis: intelectual, físico e intuitivo. Dos três, o intuitivo, que é o mais vital para a 

situação da aprendizagem, é negligenciado.” (SPOLIN, 2011, p.03) Nessa intuição 

de que fala Spolin é que a coragem em desenvolver um projeto de teatro se 

desenha como atitude utópica, mas realizável dentro do ano letivo com os alunos.  

Em Spolin confirmo a necessidade de aventurar-me por um caminho 

desconhecido por mim e alunos, pois o que não é o teatro se não um eterno jogo de 

ações e reações frente a situações que se apresentam à frente? Não apenas isso, 

mas como professor é incabível admitir a ausência de um trabalho com teatro pelo 

simples fato da inexistência de um professor específico de teatro. Há o desejo, 

existe a intuição, não há nada de errado em querer transformar um horizonte 

distante num instante de euforia artística. Irresponsável, diz-se daqueles que pregam 

a imutabilidade dos seres e das coisas, não dos que se dizem tranquilos por 

quererem descobrir: Que teatro é possível de se ter nestas condições? Spolin 

enfatiza ainda: 

 
     

Quando a resposta a uma experiência se realiza no nível intuitivo, 
quando a pessoa trabalha além de um plano intelectual constrito, ela 
está realmente aberta para aprender. O intuitivo só pode responder 
no imediato – no aqui agora. Ele gera suas dádivas no momento 
quando estamos livres para atuar e inter-relacionar, envolvendo-nos 
com o mundo a nossa volta que está em constante transformação. 
(SPOLIN, 2011, p.04) 

 
 
Esta transformação encoraja muito além. Tenho no aluno não mais aquele 

desejo de querer despertá-lo apenas ator, e sim um fazedor de seu próprio 

percurso cênico. Um percurso dado pela espontaneidade em que alunos 

transformem (experimentem) uma criação coletiva sem o dedo engessado do 

professor e que possam não apenas ser atores, mas cenografistas, figurinistas, 

maquiadores, sonoplastas e principalmente, alunos-diretores.  
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Por isso, meu desejo está na ação de alunos que “libertos” de teorias e 

técnicas descobertas por outros que não lhes fazem sentido, possam funcionar 

como um todo orgânico encontrando o próprio caminho em conformidade com as 

suas realidades, para explorá-las de acordo com as referências que os constituem. 

Alunos-diretores confiados pelos seus pares para guiarem o próprio navio da 

expressão criativa e metodológica.  

 

2.2 O projeto VERO da Arte 

 

O projeto VERO (Vivências Educacionais Rendem Oscar) da Arte, que nem 

pensava em ser de uma pesquisa em mestrado, nasce inicialmente de dois olhares 

complementares, os dois debruçados sobre o fazer do aluno. No entanto, esse dois 

olhares são dispostos de maneira diferente. O primeiro olhar, já despertado, entende 

que existe o desejo dos alunos em realizar atividades artísticas; e o segundo olhar, 

como desafio, observa uma não maturação dos alunos no ato de relacionarem-se 

em grupo. Assim, concomitante ao desenvolvimento do significado desses dois 

pontos esmiuçarei o porquê deste nome VERO da Arte.  

Como professor de Artes via durante os bimestres alunos com certas 

dificuldades na resolução de propostas artísticas apresentadas por mim para 

avaliação, ao mesmo tempo observava posturas dos mesmos alunos 

completamente opostas ao estarem em outras atividades. Me intrigava saber que 

detinham saberes artísticos, mas que existia a dificuldade em manifestar estes 

saberes no cotidiano da disciplina de Artes. Como fazer com que assumissem esses 

saberes sem que para isso tivesse de obrigá-los individualmente, já que isso seria a 

mesma postura de muitos professores, inclusive a minha primariamente? Ou ainda, 

me vinha a mente entender quais saberes tinham sido despertados nos alunos até a 

chegada ao 9º ano (último ano do ensino fundamental II).  

Desta maneira, surgiu a ideia do projeto VERO da Arte utilizando a palavra 

latina “vero” (verdade), para simbolizar o que de fato foi verídico no ensino da Arte 

até o momento. Claro que tenho o entendimento de que não existem verdades 

absolutas, mas naquele momento queria saber o que era mais significativo para os 

alunos em relação a Artes. E isso, se poria a partir de montagens cênicas a serem 

apresentadas em um mini festival no final do ano, mas com ênfase nos processos.  
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Escolhi estes processos de montagem cênica, porque intuía que os alunos 

conseguiriam dar conta de praticar saberes vivenciados em outras linguagens 

artísticas em outros anos por meio do teatro. Somado a isso, verifiquei que as 

iniciais da palavra VERO me remetiam a palavra vivência muito significativa nas 

minhas leituras sobre Paulo Freire; e a palavra Oscar deveria existir (de início) tendo 

em vista ser um projeto que buscava algum reconhecimento para alunos não 

ganhadores de troféus ou medalhas de participação na vida escolar. 

Mas esta questão acaba se colocando em stand by, porque começa a ficar 

claro que existe uma grande dificuldade de relacionamentos nas turmas, e isso se 

torna mais importante de ser trabalhado, eis então o segundo olhar a que havia me 

referido anteriormente. A quantidade de subgrupos nas turmas de 9º ano fazia com 

que houvesse disputas, brigas, discussões em demasia, descontrolando muitas 

vezes professores, inclusive, de outras disciplinas.  

Dessa forma, o projeto não vem tão somente, da cabeça propositora do 

professor, mas da necessidade de realizar ações vistas nas reações dos alunos 

frente a propostas de se trabalhar com arte. Ora, uma escola que apesar da imagem 

descrita anteriormente, traz em contrapartida atividades artísticas ou esportivas no 

seu interior, já manifesta o desejo de “produzir” arte. Como dito na caracterização da 

comunidade, temos dança de rua, taekondô, swingueira, futebol, grafitagem, 

capoeira, rabeca, flauta doce, boi de reis, dança do pastoril, bonequeiros. 

Logicamente, que esse olhar só é possível com tempo dedicado à comunidade.  

Os olhares a que me referi têm um pouco a ver com essa mistura densa de 

atividades. Na escola estas atividades acontecem em horários de intercessão entre 

os turnos com pessoas da comunidade, ou próprios alunos que se juntam para 

satisfazerem um desejo. Isso promove metodologias baseadas muitas vezes no 

empirismo, que nas experiências de certo e errado vão tecendo os caminhos.  

Então, por que não trabalhar com um projeto que operasse na 

reestruturação desses grupos de maneira orgânica? Lembra-nos Wilson que:  

 
 

O teatro é uma das artes mais complexas, não envolvendo apenas 
um ou dois elementos, e sim, vários, e simultaneamente: texto, 
desempenho dos atores, figurinos, cenário, luz e perspectiva. Esses 
diversos elementos – uma mistura de tangível e intangível – devem 
ser reunidos num só conjunto orgânico. (WILSON, 1979, p. 01)  
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É nesse sentido que as encenações do Vero da Arte se encaminham em sua 

concepção como projeto. Exatamente por propor a construção de uma peça teatral 

por todos os membros integrantes de uma turma, assumindo variadas funções, é 

que existe essa idéia de um conjunto orgânico operando nesse sentido. Um conjunto 

complexo devido à multiplicação dada pelas experiências de vida de seus membros. 

Havia ainda dois outros pontos que contribuíram para o firmamento da 

escolha em se trabalhar com teatro, o primeiro a quantidade de projetos existentes 

com várias linguagens (música, dança, artes visuais), mas nenhum voltado para o 

teatro. O segundo, a busca pela realização dessa prática por meio de solicitações 

contínuas, ou pela forma de falarem em sala de aula (muitas vezes atuando).             

 

2.2.1 Como inicializei. 

 

Por se tratar de um “festival” escolar de teatro, pensei em envolver os alunos 

num evento competitivo – resgatando os tempos clássicos dos Festivais da Grécia e 

seus jogos agonísticos17 – onde regras seriam necessárias para o projeto.  

A ideia de competição parece à primeira vista antagônica ao pensamento de 

dois estudiosos que tanto compactuo como Paulo Freire opositor ao sistema 

capitalista neoliberal; e Anton Makarenko no tocante ao conceito de cooperação. No 

entanto, é preciso entender esta competição atrelada ao contexto destes 

adolescentes. A verdade é que se instigam mais para atividades onde haja uma 

disputa por algo, exatamente porque raramente tem a crença em ganhar este algo, 

mesmo que seja um troféu. Mas não é isto que os move no teatro.  

Falando diretamente do troféu digo que passa a ser secundário dando lugar 

aos verdadeiros ganhos processuais. Assim, notas, presenças, aprovações, se 

tornam panos de fundo de algo mais valioso: a aprendizagem movida pela prática 

teatral. É preciso esclarecer que vários alunos reprovados em outras disciplinas 

permaneceram até o fim no processo se reconhecendo numa vitória acima da 

aprovação (e não é o troféu que os move); em outras situações quando o ano letivo 

já havia terminado os alunos continuaram até finalizarem e apresentarem suas 

peças, mesmo com toda escola de férias (e não é o troféu que os move).  

Com esse contexto, por que insistir num troféu?  

                                                             
17 Jogos agonísticos educavam pelo desafio da competição pelo uso da inteligência e astúcia e pela 
reorganização dos modelos ideais de homem e mulher (CAMBI, 1999). 
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O troféu é apenas uma luz do sol no horizonte que aguça, movimenta a 

inércia de alunos acostumados com a mesmice de aulas que não os toca. E mais, o 

fato de haver competição entre as turmas não exclui a cooperação necessária no 

desenvolvimento da construção teatral.  

A competição designa competências descobertas à medida que existem 

experimentações de possibilidades no projeto, mas que não nascem de um 

professor bancário e sim de um potencializador destas competências discentes por 

meio do diálogo. Daí vem o olhar do próprio aluno frente ao seu processo 

comparativamente ao de outras turmas desenvolvendo uma capacidade crítica de 

um espectador que não espera o professor ditar notas. Por isso, mesmo tendo 

jurados, não é só destes o olhar avaliativo, os alunos apenas esperam, muitas 

vezes, a confirmação de seus próprios julgamentos. Ademais pergunto eu: Não é 

importante também ensinar a competir de maneira saudável? Competir significa 

necessariamente destruir o outro? Não mostrar que existe competição no mundo 

não seria negar as possibilidades de politização deste aluno frente à realidade?  

Deixando estas problemáticas no ar retomo que o projeto foi pensado também 

com base no tempo curto do ano letivo e da disciplina de Artes, e ainda com a ideia 

da ausência de práticas cênicas dentro da escola, assim a proposição era a de 

termos cada turma montando uma peça de teatro com tempo de 25 minutos, sendo 

esta encenação de responsabilidade total das turmas. Os estudantes da turma 

seriam divididos em várias funções18 da arte pelos próprios alunos-diretores eleitos, 

como: produtor, sonoplasta, cenógrafo, figurinista, maquiador, ator e atriz, onde para 

cada profissão sugeri o número de dois alunos (para trocarem saberes).  

Inicialmente eu esclarecia aos alunos sobre os objetivos do projeto e seu 

funcionamento, onde de maneira democrática, promovia uma discussão sobre quais 

filmes nacionais seriam contemplados para sortearmos entre as turmas, e para que 

cada turma utilizasse-os como mote criativo na criação de suas peças de teatro. 

Após a escolha do filme, eu explicitava as funções existentes na ordenação da 

encenação e nessa fase eram escolhidos os alunos-diretores da peça (eleição 

votada abertamente pelos alunos da turma). Após isso, eu deixava por conta dos 

alunos-diretores as outras funções esclarecendo dúvidas apenas quando solicitado. 

                                                             
18

 A visão sobre essas funções será esclarecida no subitem 2.7.4 Apanhados Gerais das Funções.  
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Em relação aos ensaios aconteciam nas aulas de artes e eram de 

responsabilidade da turma, mas sob minha orientação durante as aulas, no entanto, 

havendo desejo de mais ensaios, eu deveria ser informado com antecedência.  

Concomitantemente aos ensaios eram produzidos os elementos cênicos e 

figurinos, bem como os programas das peças, as fotografias, os estudos de 

maquiagem, vídeos de making off, os estudos de sonoplastia, dentre outros 

elementos a serem utilizados na peça, e todo material confeccionado era de 

responsabilidade da turma e de seus alunos-diretores, assim como qualquer objeto 

cedido por outrem. Faltando duas semanas para as apresentações realizavam-se os 

ensaios gerais e se entregava o making off da peça aos jurados para avaliarem.  

Em relação aos jurados eram convidados por mim de acordo com as 

formações específicas de suas áreas, mas avaliavam todas as questões 

relacionadas ao processo das turmas. Pensei em chamar pessoas de fora da 

realidade escolar dos alunos por questões de preservação da qualidade artística a 

ser avaliada, ou seja, pessoas que soubessem identificar o processo laboral a partir 

de suas experiências fazendo uma ponte com os saberes dos alunos.  

No primeiro ano convidei cinco pessoas, todos com um olhar diferenciado 

dado por suas formações específicas em Artes Cênicas, Música, Arquitetura e Artes 

Visuais. Cada um com múltiplas vivências artísticas seja como criadores ou como 

intérpretes de processos ligados a dança, canto, atuação, regência, direção, 

instalação, exposição, performance, piano, docência, decoração, pintura e escultura. 

Eram eles: Gisele Carvalho19, Telma Rodrigues20, Leandro Rocha21, Jefferson 

Arruda22 e Rosane Félix23, colaboradores e educadores que me ajudaram a construir 

dentre outras ações, critérios de avaliação para o festival. 

                                                             
19

 Possui graduação em Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (2008). Atualmente é professora de Ensino da Arte - Colégio Nossa Senhora das Neves - 
Natal/RN. Mestre em Artes Cênicas pela UFRN e especialista em Educação Musical na Educação 
Básica promovida pela Escola de Música da UFRN.  
20

 Licenciada em Artes Cênicas pela UFRN; Professora da Rede Pública de Ensino.  
21 É bacharel e licenciado em música, pela Escola de Música da UFRN e pós-graduado em Artes, 
pelo Departamento de Artes da UFRN. Pianista, compositor, cantor, professor, regente e produtor 
cultural. Atualmente é professor de piano/teclado do Complexo Cultural de Natal (UERN). 
22

 Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN e mestrado em Arquitetura e Urbanismo 
pela mesma universidade. Atualmente é professor da Universidade Potiguar (UNP), no curso de 
Design de Interiores. Fez parte do “Grupo dos Meninos” dirigido pelo profº Dr. Edson Ferreira Claro e 
do grupo “Gira Dança” dirigido por Anderson Leão. 
23

 Possui graduação em Educação Artística pela UFRN. Especialização em Educação de Jovens e 
Adultos pela UFRN. Mestrado em Educação pelo Centro de Educação da UFRN. Tem experiência em 
Intervenção Urbana; Performance e Audio Visual. Atua profissionalmente no Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN - Campus Pau dos Ferros. 
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Muitos destes critérios foram reavaliados em anos subsequentes, mas no 

primeiro ano constituíram indicadores interessantes, inclusive de equívocos 

aparentemente invisíveis aos nossos olhos, como um prêmio para direção de arte 

(termo utilizado na linguagem do cinema) ao invés de cenografia.  

Algumas questões estiveram sempre presentes em nossa intenção de avaliar: 

a clareza da peça em relação ao tema proposto, a criatividade dos elementos de 

cena, a adaptação da obra com transformação do roteiro em peça, a harmonia do 

texto com os elementos cênicos, a coerência das roupas do personagem com a 

clareza do tempo e espaço, o uso de efeitos sonoros e músicas coerentes, a 

qualidade do material providenciado, a expressão corporal com desenvoltura dos 

atores. No entanto, sempre ficou claro que estes critérios eram apenas referenciais 

para auxiliarem nas conceituações dos processos e que o mais importante era a 

sensibilidade estética para perceber procedimentos artísticos no fazer do aluno. 

Muitos destes critérios fazem parte de objetivos teatrais contidos nos PCNs 

(já falados anteriormente), e por isso, além de dar aos alunos acesso a estes 

saberes por meio de sínteses escritas das funções, dialogávamos ensaio a ensaio 

as funções de cada profissional cênico, ampliando assim, o repertório deles. Havia 

também a descoberta do conhecimento de mundo que estes alunos traziam e nisso, 

eu potencializava seus saberes, por exemplo, fazendo uma ponte entre seus relatos 

estéticos/artísticos (festas, circo, apresentações de hip hop, Djs, filmes) para a 

construção da cena. Desta forma a planilha era um agrupamento de informações 

para que os alunos tivessem ao menos uma bússola para se referenciarem. Abaixo 

esta a primeira planilha formulada por mim que depois foi reformulada pelas 

considerações de alguns alunos-diretores e de jurados:  
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Figura 5 Planilha Avaliativa do Vero da Arte no ano de 2009 
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Claramente que esta forma de avaliar era muito ingênua, para não dizer 

primária, principalmente por atribuir pontos aos quesitos de igual modo a uma 

gincana. Mesmo assim, configurava a intenção ética de atribuir conceitos e nunca 

zerar uma nota do aluno. Ela teve que ser repensada de uma maneira mais 

qualitativa, com anotações específicas. Foi aí que em 2010 reestruturamos este 

plano mais complexamente. 

Com isso, a planilha de avaliação deu margem a uma elaboração mais 

equilibrada, dentro de questões quantitativas e qualitativas, estas, tendo um espaço 

para anotações acerca do processo de encenação. A parte quantitativa da planilha 

previa inclusive um gráfico com desvio padrão para se contemplar a peça que teria 

sido mais harmônica em termos de produção artística, ou seja, aquela que se 

preocupou com o equilíbrio dos elementos do teatro.  

Um grande avanço desta planilha foi o fato de atribuirmos pesos para 

diferentes quesitos. Assim, a adaptação do roteiro para peça e a direção foram 

pensados com um peso de multiplicação maior que outros aspectos. Não que 

fossem hierarquicamente mais importantes, porém seus critérios de avaliação 

repercutiriam em todo conjunto, e por isso eram mais coletivos. Quero deixar claro 

que não estou falando aqui da importância de uma determinada função para o teatro 

em detrimento de outra, e sim de um instrumento de avaliação criado para um fim 

específico, e que neste contexto se ocupava em organizar dados do Festival.  

Outro ponto importante verificado e modificado em relação ao ano anterior foi 

a validação do profissionalismo, entendendo este quesito, como a postura dos 

alunos em relação ao respeito, dedicação, pró-atividade, concentração, enfim, de 

como encaravam o processo de todas as turmas, e não apenas a sua. Aproveito, 

então, para resgatar a concepção de Melhor no projeto. A inserção deste quesito de 

profissionalismo transformou um pouco esta ideia de congraçamento apenas de 

quem era “melhor”. O melhor no projeto sempre foi exposto como aquele que se 

destacava frente aos outros processos, e não em detrimento dos outros. Exatamente 

por isso, as anotações dos jurados eram discutidas posteriormente com os alunos 

harmonizando o entendimento sobre as escolhas do “melhor”, porém todos tinham 

um parecer sobre suas situações dadas por mim. Nisso, destaco que o valor para o 

aluno não era apenas saber qual o melhor (destaque) no dia da apresentação, e sim 

ter considerações específicas sobre si. Abaixo uma ilustração da planilha: 
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Figura 6 Primeira Parte da planilha de avaliação das encenações 2010/2011/2012 
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Figura 7 Segunda Parte da planilha de avaliação das encenações 2010/2011/2012 
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Figura 8 Terceira Parte da planilha de avaliação das encenações 2010/2011/2012 
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Figura 9 Quarta Parte da planilha de avaliação das encenações 2010/2011/2012 
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Figura 10 Quinta Parte da planilha de avaliação das encenações 2010/2011/2012 
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Adotamos também (a partir de 2010) uma planilha do Excel para facilitar o 

cálculo das notas atribuídas, tendo em vista que no ano de 2009 houve uma demora 

para chegar a um consenso no resultado, conforme o exemplo abaixo: 

 

No exemplo, cada jurado remetia uma nota que era multiplicada pelo peso, 

somada e dividida por três. Esta fórmula dava as notas individuais dos quesitos e 

interferia no resultado da melhor peça. As questões subjetivas eram debatidas 

anteriormente ao fechamento dessas notas, o que demarcou no projeto a 

necessidade de entregar premiações junto com as considerações sobre as 

encenações, em outro momento, sempre na escola.  

Mantendo a mesma estrutura, no ano de 2010 convidei apenas três jurados 

permanecendo Jefferson Arruda e Gisele Carvalho, e convidei Daniele Borges24 com 

formação em Teatro em São Paulo. Em 2011 persistimos com Jefferson e Daniele 

Borges, e convidei David Silva (um adolescente de 17 anos que atuava em teatro, 

dança e violão comigo numa escola particular). No ano de 2012 retornei com Gisele 

Carvalho para o corpo de jurados, permaneci com Daniele Borges e convidei José 

Veríssimo25 e André Luís26 formado em Música Licenciatura. Todos estes jurados 

mantinham um equilíbrio de suas anotações quanto aos alunos. 

 
                                                             

24
 Formada em Teatro bacharelado em São Paulo 

25
 Formado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestrado em Artes 

Cênicas. Ilustrador, editor e desenhista de quadrinhos. 
26

 Formado em Música Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Figura 11 Planilha de cálculos das notas dos quesitos do Festival 
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2.2.2 A Miragem se tornando real (projeto na prática): Aspectos de destaque 

 

Até agora se falou dos processos de idealização do projeto e apenas de 

algumas práticas desencadeadas do fazer teatral com alunos. Por isso, a miragem 

começa a se delinear como concreta a partir do momento que se acredita ser 

possível realizar. O caminho passa a não ser para uma miragem e sim para a 

contemplação e participação da imagem que se chega.  

Assim, têm-se alguns aspectos de destaque sobre as encenações 

desenvolvidas pelos alunos sob direção de outros alunos no tocante às 

organizações iniciais, às primeiras atitudes de condução realizadas pelos alunos-

diretores (aprofundadas no capítulo dois e três), dos recursos disponíveis e da 

configuração do tempo em relação ao destrinchamento do projeto.   

 

 

2.2.2.1 Formando uma cultura inicial para o teatro na escola 

 

Não se faz necessário, neste momento, colocar como acontece o projeto em 

cada ano realizado, mas é preciso destacar o início e a cultura gerada após a 

finalização do primeiro ano de sua realização. O projeto em 2009 – ano de seu 

implemento – tem um caráter muito mais experimental, submetendo-se a testes 

constantes quanto aos métodos desenvolvidos, e indicando a mudança necessária 

para sua subsistência.  

Não havia (por enquanto) uma cultura de representações na escola realizada 

pelos alunos, sendo no máximo, apresentadas cenas trazidas pela comunidade ao 

pátio interno da escola, por meio de grupos itinerantes. Contudo, após tais 

apresentações alunos da plateia, se prostravam de maneira reticente por não 

entenderem como se constitui uma apresentação ou uma montagem cênica. Essa 

reflexão sobre o comportamento dos alunos, instaurada no decorrer do ano, acabou 

por provocar uma conversa minha com a equipe gestora, onde propus um festival 

de teatro com as montagens das peças elaboradas diretamente pelos alunos de 

maneira coletiva e competitiva tentando instigar suas participações. Ainda não era o 

momento de refletir o teatro como Mostra de Encenações, porque não havia a 

cultura de se discutir e valorizar o teatro.  
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Portanto, se fez necessário criar uma atmosfera motivacional através de 

documentos e instrumentos metodológicos que impressionassem professores e 

alunos acostumados à realização de trabalhos de maneira conturbada. Daí a 

inserção de troféus e a divulgação do espaço de apresentação num auditório com 

palco ser motivadora de posturas de maior respeito a um projeto de teatro. Dessa 

forma, antes de iniciar o projeto (no quarto bimestre), fundamentei o aluno acerca 

dos conteúdos teatrais e cinematográficos, por meio de jogos teatrais (SPOLIN, 

2010) e aulas teóricas sobre conceitos básicos pertinentes na elaboração das peças. 

Falando especificamente dos jogos teatrais, digo que eles eram iniciadores da 

transformação do olhar dos alunos para com o próprio corpo, o corpo do outro e o 

espaço. Por isso, o terceiro bimestre era direcionado para práticas teatrais. 

Exercícios como o “Jogo do Espelho” geravam desconforto se experimentados no 

início, mas era muito necessário para o aluno aprender a respeitar o outro e 

entender o tempo de movimentação do corpo. De início caminhar pelo espaço 

parecia algo sem sentido, porém se os alunos tivessem experimentado alguns jogos 

que trabalhavam a audição, a visão e o tato, facilitava a ideia das instruções e do 

foco nos jogos (KOUDELA, 1998). Basicamente, eu sentia o momento de começar a 

fazer jogos do onde como um percurso em espaços diferentes (mar, areia, floresta, 

montanha, riacho, deserto, caverna), ou mesmo pessoas tentando interpretar o lugar 

onde se encontravam. Depois passava para jogos do quem dando algumas 

profissões, ou características de pessoas, até chegar aos jogos do o quê, juntando 

os três. Os jogos no início não utilizavam a fala, e isso era muito importante, pois os 

alunos (inclusive introspectos) tinham um tempo para começarem a manifestar a 

oralidade. Sempre ia dos jogos coletivos até chegar à exposição individual.  

No quarto bimestre, então, realizei a eleição de quem seriam os alunos-

diretores das peças em cada turma de 9º ano (cinco no total). Cada turma elegeu 

democraticamente seus diretores enfatizando qualidades de seus representantes e 

após isso a divisão das outras funções na turma ficou por conta já dos eleitos. 

Abaixo os alunos-diretores refletem sobre serem escolhidos pela turma: 

 
 

Bem, eu tenho... como eu sou um pouco calculista, eu já tenho umas 
suposições aqui. Eu acho que o pessoal por me ver assim, porque 
todo mundo me vê como preferido dos professores. Aí eu acho que 
eles pensaram “bora botar logo Matheus que vai dar tudo certo”. 
Botaram nas minhas costas e ficou assim mesmo. (AD17) 
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[...] tinha uma pessoa que era extremamente inteligente na sala, 
então todo mundo opinou pra ele fazer, ser o diretor, então ia ser o 
cabeça, por exemplo. (AD13) 

 

Talvez porque eu sou muito falante, eu gosto de liderar. Aonde eu 
vou, [...] eu sempre lidero [...] eu meto a cara e faço, eu sou assim. 
Eu acho que eles viram isso em mim, não sei. (AD16) 

 
 

A conformidade do primeiro aluno-diretor pode ser dada por uma tentativa de 

creditar valor em si, em pacto com que os outros alunos lhe atribuem como 

característica positiva. No fundo, este diretor sabe que é uma verdade a afirmação 

de ser querido pelos professores e compactua com o pensamente de ser necessário 

alguém de boa impressão para os outros. Klein coloca que “o membro de um grupo 

pode ser um líder de opinião [a depender] de seu conhecimento ou de sua posição 

sociométrica (...) e de seus contatos com grupos considerados mais importantes.”  

(KLEIN, 1974, p.83) Ou ainda, “se tiver tomado muitas decisões que o grupo 

aprovou como acertadas.” (idem). 

Falando-se um pouco da eleição é importante esclarecer que esta era aberta, 

ou seja, a pessoa falava abertamente em quem iria votar e não podia abster-se e 

muito menos votar nulo. Isso porque ausentar-se de decisões seria demonstrar 

desinteresse em participar do processo de escolha sem uma justificativa coletiva.  

Alguns podem pensar que isso não caracteriza democracia, porém o exercício 

desta não se põe a morrer naquele instante, e sim vem a tornar-se uma ocasião 

também de aprendizagens sobre o que é representação ou como se realiza um 

processo de votação. Para os adolescentes prestes a entrar num sistema de eleição, 

é uma discussão pertinente e formativa onde as argumentações estão em evidência 

transformando a maneira de direcionar opiniões coletivas.  

Logo após a eleição dos diretores entregava um envelope para cada turma 

contendo definições gerais de todas as funções teatrais, as regras do festival de 

teatro, os quesitos avaliativos, planilhas de orientação cronológica, lista de materiais, 

planilha avaliativa (já apresentada na dissertação) e dez reais27. Esse envelope era 

uma espécie de objeto de partida para o começo do projeto e, já nele, estava 

presente a idéia de partilhar saberes, tendo em vista ser apenas um envelope para 

dois diretores lerem, xerocarem, ou distribuírem com o resto da turma. 

                                                             
27 Justifico a entrega deste valor de R$ 10,00 neste capítulo no subitem 2.7.3 Dos recursos.  
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Com isso foi possível selecionar os filmes nacionais de comédia para serem 

escolhidos pelos alunos-diretores das turmas através de um sorteio para ordem de 

seleção. Cada grupo de alunos-diretores tinha direito a 10 filmes diferentes dos 

outros, para depois estabelecerem uma forma de apresentar os filmes principais a 

turma. Todas as turmas assistiam no mínimo a dois filmes para poderem escolher 

qual seria utilizado como mote criativo e ou adaptação para teatro. Como a exibição 

acontecia durante minhas aulas, eu estimulava os alunos a irem além das piadas ou 

do sucesso global, com perguntas específicas sobre o tema do filme (do que 

tratava), que outras situações poderiam acontecer (outros desfechos), quais as 

cenas principais. Contudo o que predominava na escolha do filme é se ele tinha ou 

não provocado riso (com exceção de Tapete Vermelho em 2011).  

Em geral o diretor escolheria um texto a ser produzido (WILSON, 1979), mas 

no caso das encenações realizadas, o diferencial estava no fato do mote criativo se 

dar por meio de filmes nacionais que fossem de ampla divulgação, possibilitando o 

conhecimento por parte dos diretores (tema aprofundado no quarto capítulo). 

Portanto uma encenação nascida a partir da ação de um filme ajudaria a auxiliar na 

concepção criativa da peça e na identificação de vários pontos do processo pelo 

aluno-diretor: produção dramatúrgica a partir de ações; identificação mais evidente 

dos personagens; descoberta do significado de clímax; reflexão sobre cenários e 

objetos de cena; avaliação do significado dos figurinos; estudo da maneira como os 

atores se movimentam no espaço e utilizam o corpo na construção do personagem.  

 

2.3.2 Das primeiras atitudes condutoras dos alunos-diretores 

  

A condução dos diretores eleitos28 das turmas não se dava inicialmente de 

maneira tranqüila, tendo em vista a passagem repentina de uma função de 

estudante, “igualmente” ao colega, à função de diretor. Vale então, dizer que essa 

visão hierárquica de poder atribuída à função de diretor é uma das primeiras 

identificações da formação adolescente, estes alunos com a função de conduzir não 

encontram, portanto uma facilidade em conseguir a realização de ações por seus 

colegas, no simples fato de possuírem uma função. Mesmo assim, a eles competia 

promover a divisão de funções entre os colegas no início do projeto. 

                                                             
28 Cada turma tinha dois alunos ocupando a função de direção para que exercitassem a dialogicidade 
tão cultivada por mim a partir de Paulo Freire. Os dois alunos-diretores eram votados por toda turma. 
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Como fazer isso sem provocar revolta e ainda tentando identificar 

potencialidades nos colegas? 

É necessário um olhar sensível (um outro olhar) para o colega, em que haja 

um julgamento das qualidades apresentadas pelo convívio entre os mesmos. Daí 

também a escolha de se ter o projeto no final do ano, para que os currículos dos 

colegas sejam apresentados por meio desta convivência, facilitando a escolha dos 

cargos a que irão ocupar.  

Após o processo de escolha dos diretores, muitos destes preferiam passar 

uma lista na turma para que houvesse uma escolha de seus colegas pelas funções a 

serem ocupadas, mas isso não era uma regra. Alguns se utilizaram da hierarquia 

para decidirem por seus colegas qual a função que ocupariam, e isso despertou 

certo ranço daqueles que não tiveram opção (isso se refletiu mais tarde no 

processo). Abaixo a fala de um aluno-diretor, para dar a idéia de um dos processos: 

 
 

Bem, foi passada uma lista e eles foram botando o nome em quais 
funções gostariam de fazer. Então eu e a diretora fomos escolhendo 
quem mais parecia, era feito pra aquele papel. [...] essa pessoa foi 
feita pra fazer essa função, porque ela sabe disso [...] que é usada 
nessa função. [escolhíamos através do] Diálogo, geralmente 
quando as pessoas sabem de uma coisa, elas querem mostrar pra 
todos. “Ah, eu sei desenhar, eu desenho muito bem”, aí isso já ajuda 
no cenário. [...] a gente conhece quem é perseverante, [...] então a 
gente pensou “bora botar um cargo que use muita perseverança”, 
então botou num cargo mais demorado, tipo assim: cenário, precisa 
de muita perseverança pra fazer, cortar material. (AD17) 

 
 
Outra questão nas escolhas é que mesmo atribuindo uma qualidade ao 

colega para ocupar a função, este teria de compartilhar a mesma função com outro 

colega, e muitas vezes um colega não se sentia confortável em partilhar a função 

com o outro, mesmo os dois apresentando qualidades parecidas. Estas quebras 

somente vão se restaurando, decorrido um mês do projeto quando as relações 

passam a se estreitar e atritos já ficaram claros (sem falsidades), ou seja, eles são 

impelidos a resolverem os problemas por não poderem se desviar com outros 

assuntos do cotidiano escolar. 

Cada turma tinha o seu próprio processo, mas alguns pontos eram 

coincidentes. Todas escolhiam dois diretores, geralmente, estes se dividiam 

naturalmente para cuidarem de questões diferentes, enquanto que um diretor se 
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preocupava com o núcleo de atores o outro se ocupava em orientar os cargos de 

concepção artística das cenas. Um pouco do que acontece com a relação entre o 

diretor e o design trazido por Benedetti no texto “Diretor Versus Equipe” Cadernos 

de Teatro (1980). Mesmo assim, muitos diretores se revezavam na condução da 

equipe entre esses dois núcleos para poderem compreender todo o processo.  

Para auxiliar os alunos-diretores na avaliação dos seus colegas, ou mesmo 

acompanhar a evolução durante o processo de construção das peças, desenvolvi 

uma planilha constando alguns atributos (valores) a partir dos valores em arte dos 

PCNs que deveriam ser trabalhados. Estes valores eram observados de acordo com 

as posturas dos alunos e eu conversava com cada aluno-diretor para podermos 

chegar a decisões sobre as inferências necessárias (faltas; ausências nos ensaios; 

desestímulo; não cumprimento das atividades). Os outros alunos ainda se pautavam 

no estereótipo de prova com nota quantitativa e ficavam preocupados por serem, 

além de tudo, avaliados por seus colegas diretores. 

O principal nesta planilha era atribuir conceitos às atitudes dos alunos em 

insuficiente, ruim, razoável, bom, muito bom, excelente, transformando após em uma 

nota numérica. O aprendizado ocorria em todas as instâncias e momentos do 

processo, sensibilizando o olhar do aluno para refletir e se responsabilizar por 

decisões sobre a vida dos colegas. Claramente que as notas não eram fixadas no 

início, mas sempre considerávamos o maior pico de colaboração do aluno, mesmo 

que esta ocorresse apenas no dia da apresentação (isso ocorria muito). Ao aluno 

era dada a escolha de se atribuir uma nota, e principalmente se pronunciar sobre 

seu estado de avaliação, portanto entrávamos num sistema de conscientização da 

autoavaliação, e não na responsabilização de outrem sobre si. 

Assim, investigávamos conjuntamente a iniciativa, a cooperação, a disciplina, 

a responsabilidade, o respeito, a organização, a autoconfiança, a criatividade, a 

resistência, a pontualidade, a próatividade e sua função específica como ilustra a 

imagem da planilha abaixo:  
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Figura 12 Planilha de Avaliação para os Alunos-diretores avaliarem seus colegas de turma 
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Até aqui é possível entender como se dão as primeiras atitudes condutoras do 

grande grupo por duas pessoas ocupando o mesmo cargo de direção (aluno-diretor), 

mas vale lembrar ao leitor que este capítulo dissertativo se coloca como introdutório 

ao projeto de teatro desenvolvido na escola, ficando para o terceiro capítulo a 

compreensão de quem são esses alunos-diretores, que decisões tomam, o que os 

faz escolher e que relações estabelecem durante os processos de criação cênica; e 

para o quarto capítulo a análise estética de seus referenciais artísticos e culturais na 

construção das encenações. 

 
 

2.2.4 Dos recursos  

 

 

Ao ler-se “recursos” logo remetemos ao valor do dinheiro, contudo não é 

apenas em relação às finanças que se põe a falar este tópico, e sim aos recursos 

materiais e humanos, tidos ou não, para o desenvolvimento do projeto. Tanto na 

questão do apoio motivacional ofertado pelos professores, quanto na busca de 

apoios e patrocínios para realização do projeto. 

Em termos de apoio humano, é preciso lembrar que a interação professor-

aluno desempenha um importante papel no caso de projetos educacionais como 

esse, pois são afetadas pelas representações mútuas, pelas idéias que um tem do 

outro (PLACCO, 2002). O envolvimento dos professores é efetivado por meio das 

relações entre professor e aluno, aluno e conhecimento, e não apenas pela 

superficialidade de ações vazias como o empréstimo de um horário de aula ou 

apenas “dicas”, que neste caso soam como receita de bolo sem discussão. A figura 

do professor é de extrema relevância por ser ele o principal responsável para fazer a 

mediação competente e crítica entre o conhecimento e os alunos, proporcionando 

aos estudantes a apropriação ativa do conhecimento. Por isso, estas interações não 

podem ser reduzidas ao processo cognitivo de construção do conhecimento, pois 

envolvem dimensões afetivas e motivacionais (PLACCO, 2002).  

Na fala dos alunos observo que o auxílio a eles cedido é uma afronta à 

realidade educacional, pois reforça o professor como detentor do palco educacional 

principal, do controle das notas, mas gera nos alunos um discurso vazio e até 

mesmo crítico por vezes, em relação à figura dos outros professores da escola. 
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Diante disso, essa imagem de um docente que não se envolve fica destacada 

negativamente, exatamente por ir contra o processo educativo, que é 

essencialmente interativo. As sequências discursivas abaixo revelam, infelizmente, 

como foi pífio o envolvimento dos professores de outras disciplinas no projeto: 

 
 

[...] eles davam as aulas deles pra gente ensaiar, eles diziam o que 
tava ruim [...] (AD111. 
 
Teve uns que davam a aula pra ensaiar [...] (AD12). 
 
[...] dando nota, dando horário de aula. (AD15). 
 
[...] acho que a quebra na rotina que eles já tinham [...] isso ia 
atrapalhar [...] (AD09). 

 
 
Mesmo lamentando este discurso denunciante de um envolvimento medíocre, 

pode-se ter aqui um ponto de descoberta na pesquisa, onde o envolvimento dos 

professores não é mantido se não for de algum interesse utilitário como a dispensa 

de aula para sair mais cedo, ou seja, o recurso humano do professor somente é 

cedido quando se ganha algo em troca, mas este algo tem de ser imediato.  

Tratando-se dos aspectos materiais, tem-se no início do projeto uma 

quantidade de material disponível para uso das turmas envolvidas no processo 

cedido pela escola (resma de papel, impressão, cartolina, isopor, cola, tinta, etc), ou 

encontrados pelos alunos na busca por materiais mais resistentes para o cenário 

(papelão, restos de madeira, restos de quadro, garrafas de vidro e plástico, restos de 

carteira, carcaça de móveis e eletrodomésticos, outros). Como funciona um “lixão” 

(lugar onde é despejado e destinado, o lixo de Natal) no bairro, e muitos de seus 

conhecidos são catadores ou carroceiros, os alunos tinham de certa maneira um 

direcionamento procedimental em relação à seleção de materiais a serem 

reutilizados e reciclados na confecção dos cenários e objetos de cena. Vejamos, 

 
 

Bom, a gente na escola não tinha estrutura pra isso. E a gente queria 
arranjar muito patrocínio, mas a gente não conseguiu. Então é como 
aquele velho ditado “quem não tem cão, caça com gato”. Então a 
gente pegou algo, criou também, pediu ajuda a professores, ao 
vizinho pra arranjar aquela calça velha, arranjar aquela chinela de 
couro, então com o pouco que a gente tinha, deu pra fazer muita 
coisa e a gente foi reconhecido por isso. (AD13) 
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Por fim, havia no decorrer do projeto a busca dos alunos por outras formas de 

conseguir materiais e dinheiro. Estes que exerciam a função de produtores e 

publicitários organizavam ofícios autorizados pelos gestores da escola (anexo) para 

poderem angariar patrocínio – junto às empresas do bairro – ou parcerias 

(conseguindo roupas ou confecção de fardamento, alimentos, objetos cenográficos), 

ou ainda serviços de cabeleireiro e fretamento. Os alunos-diretores, muitas vezes se 

imbuíam de fazer esta função ou controlavam as angariações. Abaixo uma fala:   

 
 

Bem, eu quero primeiro mostrar a perseverança, porque [...] eu tentei 
pegar pessoas que já tinham o caráter mais voltado pra aquela 
função. [...] e sempre tem aquelas alunas que gostam de andar 
demais, essas foram de extrema importância pra ir atrás do 
patrocinador, porque quando a gente andava, a gente pensava: “não, 
não vou mais não, minhas pernas já tão doendo”, aí elas diziam 
“bora, a gente precisa de patrocinador” e foi assim que a gente 
conseguiu patrocínio. E a gente sempre tava esperando lojas 
grandes, acabou que foi às lojas pequenas que mostraram mais 
ajuda, em alimentos, financeiramente. A gente andou, andou, andou, 
chegou nos cantos e o dinheiro mal chegou, já saiu de novo, porque 
tinha que comprar tinta, comida, tinha que organizar as roupas, um 
bocado de coisa, o dinheiro mal chegou, já foi simbora. (AD17) 

 
 

Vale dizer, que toda turma no início do projeto recebia o valor de dez reais 

(R$ 10,00) dados por mim, para poder exercitar a capacidade de responsabilidade e 

organização. Responsabilidade pela questão de ser dado um valor (simbólico) 

financeiro a ser gasto no projeto de maneira responsável e de fazê-los sentir a 

importância de um trabalho mais amplo no sentido curricular da escola. E na 

questão da organização, pelo fato de termos um valor pequeno, mas que será 

gerador das primeiras atitudes da direção e produção na turma. Muitos dos alunos-

diretores compravam o DVD de filme nacional utilizado para elaboração da 

encenação, ou utilizavam para a compra de lanche (refrigerante e bolo) no ensaio. 

 

2.2.5 Das Funções29 

 

De uma maneira geral as funções ocupadas pelos alunos tinham o objetivo de 

promover a integração na turma, desenvolver as possibilidades criativas e 

comunicativas, e pretendiam sistematizar a produção das encenações. 

                                                             
29 As funções estão anexadas, bem como um organograma de seu funcionamento desenvolvido no 
decorrer do projeto está no capítulo quatro. 
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Todas as funções tinham afazeres que se multiplicavam à medida que o 

tempo caminhava, mas como estas funções objetivavam o envolvimento cooperativo 

dos alunos, esta multiplicação não era tão pesada, pois os mesmos percebiam a 

importância da divisão de tarefas. No entanto, existiam processos que não se 

realizavam de maneira compartilhada, e sim “escorada”. Alunos-diretores e alunos-

atores, muitas vezes, se dedicavam à realização de outras funções se ocupando do 

cenário, figurino, sonoplastia, produção. Exatamente por isso, no final do processo 

de 2011 foi desenvolvido por um conjunto de pessoas (alunos-diretores, alunos-

atores, professor, interessados) um “Plano de Afazeres e Cobranças” no formato de 

um organograma para todas as funções (consta na análise do capítulo quatro). Este 

plano, basicamente se limitava a pontuar alguns afazeres mensurando o andamento 

do processo relembrando a função de cada um, e os ajustes finais da encenação. 

Além das funções de diretor, dramaturgo, ator, atriz, figurinista, cenógrafo, 

sonoplasta, maquiador e iluminador (este a depender dos recursos de cada ano), 

ainda existiam o publicitário, o editor de imagem, o jornalista e o auxiliar de serviços. 

 

2.2.6 Do Tempo 

  

Organizei o projeto, para que em cada ano de sua realização tivesse o tempo 

de três meses sendo a parte final do terceiro bimestre (a outra parte era para os 

jogos teatrais) e todo o quarto bimestre. Nestes três meses as turmas precisavam 

escolher o filme nacional, dividir as funções, assistir aos filmes, construir os 

referenciais dramatúrgicos, ensaiar, desenvolver os elementos cenográficos, criar 

figurinos, produzir um making off, conceber a sonoplastia, dentre outros.  

Portanto, o tempo se constituía como um cronômetro ofensivo que propunha 

aos adolescentes a necessidade de se articularem promovendo a eles a experiência 

em participar de festivais, ou edital, ou concursos, que têm exigência similar.  

Em geral o primeiro mês servia para que eles fossem construindo uma cultura 

de colaboração onde os discursos imaturos passavam para um patamar de maior 

escuta. Este mês era estressante para a maioria dos alunos-diretores, porque para 

estes era passada uma responsabilidade de realizarem o projeto sozinhos, porém, 

com o tempo, alguns colegas iam se conscientizando e contaminavam outras 

atitudes benéficas ao processo. Assim, 
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Foi bem lento. Foram acho que umas 02 semanas antes da gente 
apresentar que eu tive a certeza que a gente ia conseguir fazer 
alguma coisa que prestasse. No início não tinha ninguém 
interessado, era muito dispersas as pessoas. Aí logo depois de um 
mês começou o pessoal a perceber que eu estava levando a sério e 
que era importante. (AD16) 

 
 

O fato de ser um projeto que demanda muito tempo (em termos de atividades 

cotidianas na escola) levava os alunos a se sentirem confortáveis quanto à pressa 

em realizar as tarefas de cada função, e isso remetia a brigas e discussões. Outra 

questão referente ao tempo no primeiro mês e que se prolongava por vezes no 

decorrer do processo, diz respeito ao tempo despendido para algumas atividades 

em detrimento de outras. Este ponto fazia alunos se inquietarem por não estarem 

realizando tarefas diretamente ligadas a ação realizada, ou seja, quando atores 

estavam ensaiando, outros colegas perguntavam da possibilidade de se ausentarem 

da sala. Mas em geral é o mês da elaboração de um primeiro texto dramatúrgico 

(adaptado do filme nacional) e da primeira divisão de funções, onde o professor já 

identifica aqueles que se envolveram desde o princípio. 

No segundo mês, os ensaios ainda estavam saindo da inércia confortável de 

não ensaiar porque se estava com fome, ou porque se era liberado mais cedo, mas 

sabia-se que na verdade o ensaio não fazia parte da rotina dos alunos. É, portanto 

um mês teste que divide aqueles que querem (estão interessados em construir a 

encenação) e aqueles que apenas almejam uma nota avaliativa em artes. Neste 

ponto, entendo a necessidade de todos participarem do processo para oportunizar 

avaliarem em que se pautam suas escolhas e permiti-los entender a coletividade.  

Na contramão de uma contemporaneidade individualista proponho uma 

discussão sobre a participação ou colaboração do aluno para um processo coletivo. 

Diante disso o aluno aprende que a natureza do se humano é social 

(VIGOTSKY,1994) e portanto necessita de atitudes que não venham a beneficiar 

apenas seu ego, mas todo um corpus de colegas num único trabalho. Caso 

permitisse a não participação de alguns, isto geraria um desestímulo para os outros 

alunos, que talvez nem soubessem o motivo de não quererem participar, para então 

se conformarem a fazer trabalhos (segregados) objetivando notas individuais. Um 

dos alunos-diretores relata a visão dos alunos “passou da individualidade pra 

pluralidade, em que todos começaram a conversar pra coisa toda rolar.” E que 

“ninguém faz nada sozinho, a gente sempre precisa das outras pessoas.” (AD16) 
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Assim, as brigas e discussões se tornam intensas e necessárias, as 

verdadeiras amizades são postas à prova e os instrumentos de controle (falta, 

despontuação, conversas na coordenação, conversas com o professor) aplicados 

pelos alunos-diretores chegam ao auge. Uma desordem para o encaminhamento de 

uma nova estrutura. O depoimento do aluno-diretor abaixo aborda a questão da 

imaturidade de sua turma e indica a metade do tempo como um fator de reflexão: 

 
 

Era uma turma imatura em termos disso, logo no início desse 
processo, quando eu e meu outro companheiro, em termos de 
direção, se candidatou pra falar na frente da sala, eu acho que faltou 
um pouco da compreensão, então a gente perdeu muito tempo nisso. 
[...] a gente muitas vezes teve que gritar; rasgar nossas vozes, no 
início. Mas quando foi do meio pra frente às pessoas nos ouvia, 
“gente, dá pra vocês sentarem?”, sentavam. (AD13) 

 
 
Nesse momento tanto alunos conduzidos, quanto alunos-diretores têm que 

refletir suas posturas e vislumbrar outra forma de atuarem no projeto, tendo em vista 

que nem o gritar, punir, funcionam mais (talvez nunca tenham funcionado), nem a 

postura omissa dos alunos se sustenta mais (relações de amizade conturbadas). A 

partir de então, todos começam a se reestruturar em termos de funções e afazeres 

construindo um novo cronograma de ensaios, respeitado pelos que se propuseram a 

mudar, para poderem criar a encenação final.       

Diz-se do brasileiro que deixa tudo para última ora dando um jeitinho. Essa 

frase, mesmo não sendo uma verdade absoluta, compõe-se bem no último e terceiro 

mês de desenvolvimento do projeto. Os alunos após terem se reestruturado correm 

com os afazeres ensaiando praticamente todos os dias, inclusive finais de semana. 

Por isso, o depoimento de uma aluna-diretora revela esta angústia quando diz 

assumidamente: “faltando um mês, todo mundo assim “ah, daqui a um mês” 

(desdém), mas faltando 02 semanas, todo mundo nervoso, não sabendo se ia dar 

certo ou se ia dar errado. No dia principalmente foi uma correria.” (AD18) 

 Neste ponto, ofícios para se ensaiar em contra-turnos ou feriados, também 

se ampliam e transformam a escola numa verdadeira erupção artística. Os cenários 

são finalizados, os figurinos experimentados, a maquiagem testada, os patrocínios 

concretizados, a sonoplastia ouvida, e o mais importante, a atuação dos atores por 

meio da inferência dos diretores chega a seu ápice. 
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Por ser, talvez, o mês da apresentação os alunos entravam em euforia e 

lidavam de maneira mais próxima (dia-a-dia) com o fator tempo, mesmo porque eles 

além da apresentação final tinham de apresentar uma semana antes na escola um 

ensaio geral aberto, com o intuito de fazerem os últimos ajustes. Além disso, era 

solicitado aos alunos-diretores um making off do processo a ser entregue também 

uma semana antes da apresentação final, sendo uma cópia para cada jurado. Esse 

making off contemplava o tempo de criação das encenações de maneira sintética, 

para ser uma espécie de caixa de memórias com fotos e filmagens, e com o objetivo 

de fazê-los lembrarem do tempo dedicado a este projeto. 

Em relação aos procedimentos metodológicos e criativos dos alunos, 

esclareço posteriormente, porém de uma maneira geral se organizavam na busca de 

libertarem-se da estética cinematográfica para encontrar elementos do teatro que 

melhor se adaptassem às suas angústias. Ao perceberem as especificidades das 

linguagens descobriam ferramentas, do corpo, do espaço, do tempo, do 

simbólico, a partir de experimentações e intuições. Com isso, saíam de um 

realismo cinematográfico, para a busca de um “realismo” em teatro, até perceberem 

que a dramaturgia não requeria mimese do roteiro, e sim recriação das formas de 

contar a história, e essa é a grande questão da pesquisa.  Diz o aluno-diretor: [fazer 

teatro] “parece tão fácil ver as crianças se vestem de árvores e fica apresentando 

num palco. Deve ser fácil fazer um negócio de papelão de meio metro e tudo mais, 

mas depois foi uma coisa muito difícil.” (AD17) 
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CAPÍTULO 03 
 

ALUNOS-DIRETORES: ficções e realidades 
sobre os meus companheiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não acredite em nada, não importa onde você o leia ou quem o diga, 
a menos que esteja de acordo com sua própria razão. A mente é 
tudo. O que você pensa você se torna. (SIDARTA GAUTAMA). 
 
Ciência e mito se sobrepõem de muitas maneiras. (FEYERABEND). 
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CAPÍTULO 03 

 

ALUNOS-DIRETORES: ficções e realidades sobre os meus 

companheiros. 

 

Este capítulo é completamente dedicado aos meus companheiros de viagem 

na pesquisa de mestrado. Adolescentes que assumiram a postura e o cargo de 

diretor teatral desejando fazer, de início, um trabalho de artes no 9.º ano, e que 

acabaram se revelando autores de suas próprias histórias, cheias de metamorfoses. 

Por isso mesmo, decidi trabalhar aqui de uma maneira a potencializar os dizeres 

sobre estes humanos de forma mais metafórica, já que as histórias escolhidas 

trabalham com o universo da mutação. Portanto, este é um capítulo ficcional que 

analogicamente adentra na realidade sócio-cultural do adolescente sem que para 

isso realidade e ficção virem opostos. Sobre isso comenta Costa:  

 
 

[...] a ficção não se opõe à realidade dos fatos nem à sua 
objetividade, apenas a apresenta a partir da subjetividade que a 
vivencia. Existem outras formas subjetivas e indiretas de 
experimentar o real, como o sonho e o devaneio, mas a ficção 
distingue-se deles por sua dialogia e interlocução. Enquanto sonho e 
o devaneio se mantêm aprisionados na subjetividade, a ficção se 
realiza como a plena comunhão entre ela e tudo o que existe fora 
dela – o mundo e as subjetividades que o percebem. (2002, p.13) 

 
 
Assim, na primeira parte deste capítulo objetivo caracterizar o perfil dos 

sujeitos participantes da pesquisa quanto à influência do teatro em sua vida social, e 

na construção da identidade cultural destes sujeitos. Ou seja, por quais instituições, 

grupos, conceitos, são influenciados? Que identidades têm este sujeito no século 

XXI? Como é ser um adolescente dirigindo outros adolescentes? Que imagens 

trazem em seu corpo tanto de si quanto do local em que vivem? Esta caracterização 

é pensada a partir de uma analogia metafórica com o conto “O Flautista de 

Hamelin”, sendo esta, base de investigação sobre os grupos sociais humanos, 

focados nos personagens e suas ações trágicas. Então, assim como Franz Kafka, 

em seu livro “A Metamorfose” utiliza uma barata para canalizar as agruras humanas, 

também, um animal peçonhento é utilizado como representação do ser humano para 

revelar sensações de angústia social, nesse caso: o rato.  
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Na segunda parte do capítulo discuto as posturas pedagógicas assumidas 

pelos alunos-diretores – inicialmente em pânico – tentando identificar métodos 

empíricos de um percurso cênico, analisado por meio de teorias fractais e caóticas 

que encaminham uma desordem inicial de um grupo, “não sabedor” das posturas e 

composturas laborais de uma cena, em direção à ordem natural de fenômenos 

quânticos. Através disso, identifico uma nova maneira do fazer teatral, uma forma 

organizacional não-linear de um grupo amador, um molde assimétrico não mais 

trazido pela hierarquia do professor como diretor, e sim pelos próprios adolescentes 

dirigindo seus pares. Ou seja, referenciais entoados pelos e nos corpos dos 

adolescentes sem a interferência direta do professor que, geralmente, tende à 

manipulação dos alunos em benefício do espetáculo cênico, justificado pela 

sapiência do correto a ser feito. Nesse caso, a história contemplada para analisar os 

caminhos encontrados pelos diretores junto aos meninos perdidos é a de “Peter 

Pan” do autor J. M. Barrie, por ter uma relação direta com a realidade do bairro de 

Felipe Camarão, lugar da “terra do nunca” conseguir.  

Metaforicamente, faço uso por uma última vez da arte literária para examinar 

os dados deste trabalho dissertativo e logicamente, que o texto de Lewis Carroll 

(2002) “Alice no país das maravilhas” tem uma ligação forte com a pesquisa, 

justamente por poder converter a personagem Alice em cada aluno-diretor, 

colocando-os em uma aventura fugaz da rotina formal na escola pública, e assim 

compreender os aspectos psicopedagógicos advindos da participação como alunos-

diretores nas encenações. Alunos que estão fartos de ficarem apenas sentados nas 

cadeiras, olhando para uma figura velha, segurando um livro nas mãos (CARROL, 

2002).  

Enfim, as três histórias escolhidas têm a função na dissertação de 

caracterizar os alunos-diretores dentro de aspectos sócio-culturais, metodológicos e 

psicopedagógicos promovendo um encontro entre a ficção e a realidade, com vias 

de tornar a leitura mais artística e esteticamente agradável. Uma história contada 

através de histórias que tornam verídicas as sensações vivenciadas pelos alunos-

diretores e pelo pesquisador. 
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3.1 - Bem como ratos de Hamelin, marginais de Camarão. 

 

Antes de adentrar no espaço cênico desse item é preciso compreender a 

escolha da história que embasa nossa análise. Em síntese, a história medieval do 

Flautista de Hamelin (originada na cidade de Hamelin) tem um enredo muito 

simples, conta sobre uma cidade infestada de ratos que é salva por um flautista 

misterioso. Este, magoado com a população por não lhe pagarem o preço de 

“eliminar” os ratos, hipnotiza todas às crianças da cidade com uma melodia, 

desaparecendo com elas para sempre. Devo dizer que existem inúmeras versões 

tanto de desfechos, quanto de motivos, da história básica supracitada, mas a história 

que amparará este artigo será a versão do livro: Os mais belos contos do mundo, de 

Robert Browning, 1994. 

Todavia, o leitor pode preferir começar a ler este item do capítulo pelo 

apêndice, uma vez que após essa escrita, eu originei uma adaptação literária do 

conto do flautista, ou seja, uma ficção com base nos elementos discutidos e que 

podem de certa maneira ser mais poéticos quanto aos conceitos questionados no 

decorrer da escrita. Do mesmo modo é possível prosseguir no próximo parágrafo 

com uma leitura introdutória de forma mais sequencial, no que diz respeito ao 

esmiuçar deste item do segundo capítulo.  

A história do flautista originada como lenda alemã, tem um enredo dramático 

datado do século XIII e nos traz elementos extremamente fortes de releitura do ser 

humano para a sociedade periférica do século XXI. Temos personagens, ou grupos 

de personagens, que simbolizam valores de conduta social expressos por suas 

angústias em constante desequilíbrio, exemplificados pela punição que sofrem no 

final da história. Isso é relevante para o objeto do capítulo, já que coincide com as 

realidades vivenciadas pelos jovens residentes em Felipe Camarão, quando a estes 

é apresentada a oportunidade de serem “outros” por meio de personagens.  

Sem entrar ainda, em análise profunda, incito o leitor a ter um olhar mais 

criterioso sobre a história do flautista, donde algumas distorções podem ser 

verificadas ao tentarmos estabelecer um padrão do senso comum em relação ao 

teatro. Eis que temos um protagonista que é herói e vilão: o flautista, que cobra um 

valor para retirar os ratos da cidade e logo após desaparece com as crianças por 

não ter sido pago. 
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Não obstante o flautista ser o protagonista é em cima dos ratos que toda a 

trama é desenvolvida, tendo em vista que, se não houvessem ratos, não teríamos 

pessoas desesperadas que, portanto não contratariam o flautista, e este não sendo 

pago pela eliminação dos ratos, não puniria as crianças. Esse olhar deve ser 

assumido pelo leitor ao imbricar por essa realidade periférica e marginalizada que 

comparativamente agrega o cenário do bairro de Felipe Camarão em Natal – RN, 

com a da cidade de Hamelin, Niedersachsen, na Alemanha.  

Desta forma, a primeira parte do capítulo discorrerá fazendo paralelos dos 

personagens do conto com a realidade dos alunos-diretores residentes em Felipe 

Camarão, amparando a pesquisa na importância da relação do teatro com o 

processo de identidade cultural e socialização dos mesmos. Estes pontos, ou temas 

de análise estarão no texto destacados em negrito para que o leitor se referencie 

durante a escrita. A necessidade de dividir alguns temas em tópicos não neutraliza 

as interconexões existentes entre os assuntos, sendo esta uma escolha de caráter 

norteador para o leitor que necessitar de atos abstracionais durante a leitura do 

capítulo.  

Para tanto, a figura do rato no conto, passa a explicar as semelhanças do 

papel desempenhado por estes na história do flautista, com jovens (adolescentes) 

na sociedade atual, ainda em processo de afirmação das suas cadeias de 

convivência, propondo assim, uma analogia do texto original.  

Sendo o adolescente objeto humano da pesquisa,  faço uma símile deste 

com o personagem rato, atentando muito mais para a etimologia de “adolescer”, e 

do comportamento social ilustrado por palavras como: incontroláveis, praga, 

aborrecer, ficando à interpretação do leitor compreender as definições de "adoecer" 

ou "mudar" associado a estes personagens.  

Visto que, o cenário estabelecido para este item do capítulo é o periférico, 

determino o local a que estão submetidos ratos e seres humanos, promovendo certo 

ar de crítica à sociedade que têm uma visão pejorativa quanto aos peçonhentos 

ratos/alunos e ao lugar onde vivem. 

Proponho ainda, a personificação do flautista como algum condutor de 

projetos ligados à área de teatro, ou até, o próprio teatro como algo que estimula 

outros a se moverem, caracterizado pelo conto como experimentação dos alunos na 

escola encantados pelo som doce da flauta teatral. 
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Por fim, destaco algumas considerações sobre outros personagens não 

contemplados na análise, mas que podem vir a ser objeto de pesquisa de outros 

trabalhos, como as crianças e os políticos, e faço um breve comentário sobre o 

processo criativo da primeira de três partes da história adaptada do subitem do 

capítulo que consta no apêndice da dissertação. 

 

3.1.1 – RATOSNEMOH (inversão de iguais) 

 

Homens e ratos, ou vice versa, sempre tiveram uma relação estreita, e 

conseqüentes atos de perturbação praguejada. Estavam lá quando a peste negra 

assolou a Idade Média na Europa e hoje na atualidade servem aos homens como 

cobaias para experimentações científicas. Essa convivência paralela aflorou alguns 

apelidos pejorativos aproximando ainda mais esses dois seres (humanos e ratos) no 

tangente ao reconhecimento de algumas características físicas e/ou morais. 

Todavia, o que pretendo nesse tópico é trazer a peçonha contida no leitor à tona, ao 

verificar que estas características são reais, sendo necessário perguntar: O quanto 

ratos somos? Para isto, resgato a ferramenta literária do Flautista de Hamelin 

tentando creditar outro olhar aos ratos da história, bem como imputar outra 

interpretação a eles quanto ao seu humanismo.    

O que se sugere de inovador ao leitor é a atribuição do rato como elemento 

principal de cena a ser esmiuçada. Este toma importância ao torna-se centro das 

decisões por outras personagens, e muito mais além, ser – em âmbito metafórico – 

um humano em fase de adolescência marginalizada. Parece deveras exagerado dar 

tal significação, porém, Kafka traveste seu protagonista no livro “A Metamorfose”, em 

um grande inseto, para que o leitor tenha inúmeras sensações a respeito das 

angústias de sua personagem, bem como sinta a ojeriza, que é típica do humano, ao 

se deparar com animais peçonhentos. Da mesma forma que o inseto kafkiano 

representa conflitos de ordem social (grupo social primário30), o rato no conto de 

Hamelin é uma figura que causa horror e desespero quando não submetido ao 

controle espacial a eles impostos pela sociedade.  

                                                             
30 Voltado para a inserção do indivíduo em seu primeiro grupo social que é a família. Baseado em 
GALLIANO no livro Introdução à sociologia. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1981. 
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Todavia, o que se apresenta inicialmente quanto ao convívio de seres 

humanos e ratos em uma das traduções do Flautista de Hamelin, revela a 

“participação” social destes, não mais encarados como sendo de natureza animal e 

sim social: 

 
 

Os ratos desde sempre lá tinham estado e sempre lá haviam de 
estar. Enchiam as caves, os esgotos e os subterrâneos. Mas, como 
tinham o bom gosto de se manterem escondidos, não se dava pela 
sua presença.  E que diriam vocês se, de repente, os ratos – ratos 
grandes, ratos de esgoto e ratos do campo, ratos cinzentos e ratos 
de água, em suma, todos os ratos possíveis e imaginários – se 
fartassem de estar escondidos e viessem, esfomeados, ao ataque? 
(BROWNING, 1994, p.76) 

 
 

Quando se fala “desde sempre os ratos estavam lá e sempre haveriam de 

estar” entendemos que além de sua existência longínqua, seu papel de 

conformidade pela sociedade já lhe era garantido, como se ele fosse um ser dentro 

da própria sociedade, mas ao fazerem uma escolha de se manterem escondidos 

tem a longevidade prometida pela não percepção de sua presença. Um pouco do 

que pode ser atribuído aos bairros da periferia, tendo em vista a tentativa de criar 

territórios por meio de linhas imaginárias afastando pessoas fora de tal realidade. 

A atitude (escolha) dos “ratos” de se manterem em não destaque, e logo 

após, o de “se fartarem de estar escondidos” são atitudes racionais, advindas de 

uma consciência na condição humana, neste ponto, de adolescentes prontos para 

questionarem seus ideais e que agora não se submetem mais apenas a um papel 

submisso de seres entregues às sobras sociais e sim a decisões de conquista por 

seus espaços nessa sociedade.  Sobre as atitudes de mudança nos adolescentes, 

fala Aberastury: 

 
 

[...] surge por um jogo de defesas que o mesmo encontra para lidar 
com a invasão súbita incontrolável de um novo esquema corporal 
que lhe modifica a sua posição frente ao mundo externo e o obriga a 
procurar novas pautas de convivência. O que aprendeu na sua 
relação com a família e adaptação social como criança, não lhe serve 
mais. Isto faz com que o mesmo tenha que significar o novo, o que 
acarreta toda uma mudança em sua personalidade. (ABERASTURY, 
1981, p.89) 
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Essa nova posição frente ao mundo externo traz consequências violentas não 

apenas na esfera interpessoal do adolescente, como também na sua capacidade de 

relacionar-se socialmente, tendo em vista as maneiras ríspidas e agressivas que 

muitos passam a direcionar-se ao mundo adulto, ao qual será pertencente. Sobre 

isso comenta Aberastury: 

  
 

Só quando a sua maturidade biológica está acompanhada por uma 
maturidade afetiva e intelectual, que lhe possibilite a entrada no 
mundo do adulto, estará munido de um sistema de valores, de uma 
ideologia que confronta com a de seu meio e onde a rejeição a 
determinadas situações cumpre-se numa crítica construtiva. 
Confronta suas teorias políticas e sociais e se posiciona, defendendo 
um ideal. Sua idéia de reforma de mundo se traduz em ação. Tem 
uma resposta às dificuldades e desordens da vida. Adquire teorias 
estéticas e éticas. (1981, p.15) 

 
 
 Em âmbitos pequenos, como a família, posicionamentos de antagonismo 

passam a operar contra aqueles que antes eram seres adultos ideais, os pais. 

Nesse momento, necessariamente, os pais percebem que seus filhos já não os 

vêem mais de forma idealizada, e eles próprios se vêem diante da necessidade de 

rever a si mesmos. As relações assim começam a ficar endurecidas, com os filhos 

criticando e se posicionando como antes não faziam (ABERASTURY, 1981). 

Quando passamos para âmbitos maiores, estes ratos que querem tomar um 

lugar na sociedade se colocam à força por meio de atitudes que contrariam normas 

e regras de convívio coletivo. A escola, por exemplo, recepciona atitudes de 

pichação, brigas violentas, assédios sexuais, palavras de baixo calão, depredação 

do espaço público e demais desrespeitos ao outro. 

Logicamente tem-se da sociedade limitada esta mesma ojeriza quando 

fazemos uma transposição dos ratos aos moradores de bairros periféricos, 

transportando as atitudes preconceituosas para as famosas classes sociais. 

Evidentemente que esse transporte é feito pelas classes sociais privilegiadas de 

uma maneira oral/gestual, após se depararem com a invasão marginal às 

localidades elitistas provocando terror, ou na pior das hipóteses, o desdém. Isso me 

faz ter a diligência de tecer comparações dos ratos com adolescentes participantes 

de peças teatrais em uma escola periférica de Natal. Uma visão classista da elite 

sobre “esses” moradores pode ser destacada na história: 
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Os ratos encheram--se de ousadia, saíram dos seus escuros 
esconderijos e invadiram tudo.  Assaltavam os cães e matavam os 
gatos, entravam nos berços e mordiam as crianças, comiam o queijo 
dos caldeirões onde estava o coalho, lambiam a sopa nas conchas 
das cozinhas, abriam os barris dos arenques salgados e faziam 
ninhos nos chapéus. A cidade fora invadida por um estranho ruído 
que cobria qualquer outro som. As paredes das casas vibravam 
desde os alicerces e em toda a sua área tremiam. (...) Um roçar, um 
espernear, um ranger contínuo que fazia dores de cabeça. 
(BROWNING, 1994, p.76) [grifos meus] 

 
 
Acima, o conto deixa claro o intuito de brincar com o leitor quando joga 

descrições das atitudes dos ratos, quase em tom de ameaça, tentando extrair as 

sensações do terror, nisso acaba por revelar um possível discurso coloquial da alta 

classe que tende a enxergar o menino da periferia como ousado, quando a estas 

pessoas se dirigem ameaçando a segurança que lhes é garantida. Frases como: 

“esse menino é uma praga! Ou Que ousadia desse menino! Só pode ser um 

aborrecente!” Ilustram muito bem a vontade de livrar-se destas pessoas, ou no 

mínimo dessas “dores de cabeça”. Assim como os ratos ousados de Hamelin, Freire 

(1987), no tocante aos oprimidos, expõe dizeres sobre o processo opressor, 

buscando nas atitudes uma realidade libertadora:  

 
 

[...] a pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e 
libertadora, terá, dois momentos distintos: O primeiro, em que os 
oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 
comprometendo-se na práxis, com a sua transformação. O segundo, 
em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa 
de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia em processo 
permanente de libertação. (FREIRE, 2013, p.40) 

 
 
É nessa realidade “fictícia” com adolescentes, que o profissional da área de 

teatro poderá trabalhar, contudo analisar as causas de tais atitudes de libertação é 

objeto de qualquer área que lide com seres humanos e, portanto pertinente a 

educação. Quando, então o teatro se propõe a trabalhar em situação tão adversa ao 

construto coletivo, deve saber, em primeiro lugar, que encarar essa realidade não é 

algo pontual nem específico, e sim a realidade de uma grande parcela social 

desfavorecida economicamente. Deve ter em conta o próprio processo de mudança 

do adolescente, em termos biológicos, psicológicos e sociais, direcionando-os 

através de ferramentas que adentrem no contexto do aluno. 
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Nesta perspectiva o teatro pode instrumentalizar sua metodologia com a 

forma expressiva e participativa, por exemplo, do Teatro do Oprimido. Este é uma 

expressão artística que gera possibilidades de identificação das realidades 

permitindo ao grupo construir novos sentidos. Um processo reflexivo coletivo de um 

sujeito participante articulando uma visão crítica diante da realidade posta. Isso, por 

sua vez, produz novos discursos e promove uma saúde integral do indivíduo.  

Segundo Spink (2003), saúde não é apenas ausência de doença, mas sim, 

um fenômeno coletivo construído de acordo com o discurso social de uma 

determinada época que promova a integração de indivíduos. Ou seja, deve ser um 

objetivo do educador na área de teatro fomentar nesse corpo adolescente a alto-

reflexão refutando as condições de seu entorno e de como pode agir de maneira 

mais crítica e ao mesmo tempo sensível. 

Integrar-se socialmente, em qualquer ambiente, nasce da aceitação 

emocional do outro, onde respeito e acolhimento se tornam ingredientes essenciais 

para manutenção saudável de um grupo. Fala-nos Machado: 

 
 

Do mesmo modo que o corpo, as emoções que sentimos necessitam 
ser ajustadas e flexíveis. Elas devem ser exercitadas para não 
corrermos o risco de perder a capacidade de nos exprimirmos 
sensitivamente. Nossas emoções e sentimentos são uma parte vital 
de nossa capacidade de construir relações e se não exercitarmos o 
controle desse aspecto iremos, provavelmente, estabelecendo maus 
relacionamentos ou rompendo aqueles que poderiam ser 
valorizados. (MACHADO, 2001, p.28) 

 
 

Assim, o entrosamento entre os indivíduos é de suma importância para que 

se possa viver em harmonia focalizando a constituição do eu, a compreensão do 

indivíduo com suas diferenças e qualidades, para ter condições de vida nos grupos. 

Conforme Patto (1997, p. 319), “a educação para o ‘mundo humano' se dá num 

processo de interação constante, em que nos vemos através dos outros, e em que 

vemos os outros através de nós mesmos”. 

Com isso, quem seriam na realidade estes ratos que me proponho a 

analisar? Que identidades possuem? O que têm a ver com a pesquisa em 

Felipe Camarão? Onde está o aspecto metafórico referenciado nos parágrafos 

anteriores?  
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Posso enquadrar na figura de ratos sociais, os adolescentes residentes no 

bairro de Felipe Camarão, não apenas por terem uma condição sócio-econômica 

desfavorecida, mas por estes estarem num submundo periférico nos quais muitos 

ainda têm a necessidade de se enclausurarem em estigmas de sujos, ignorantes, 

violentos, dentre outros, mas que se cansaram um pouco desses dizeres e 

passaram a ser ousados para tomar outro lugar na sociedade. E é claro que estas 

imagens estigmatizadoras são geradas por algo constituído na sociedade divulgando 

uma realidade ficcional identitária dos sujeitos de uma comunidade, a que 

reconhecemos como periferia. 

 

 

3.1.2 PERIFERIA – PERIFEIA – PERIGOFERIA  
 
 

Periferia ou ainda, subúrbio diz respeito às localidades que são sub cidades, 

que estão nos perímetros da parte principal da cidade, basta isso para caracterizar 

uma atitude de preconceito da sociedade central para com essas “sub cidades”. 

Claro que toda ação gera uma reação, sendo as periferias mais violentas, e 

subdesenvolvidas em relação aos bairros centrais, por estes serem tratados com 

indiferença, não apenas pelo poder público, como principalmente pela sociedade 

geral. 

Na definição de Freire (1996), a escola se torna um espaço de múltiplas 

sensações e razões de ser, pois abriga não apenas espaço físico de salas ou de 

objetos inanimados, como também seres humanos que se congraçam em uma 

irmandade benéfica ao estudo e principalmente ao ser social. E exatamente por 

essas múltiplas sensações e razões de ser que nos fala Freire, temos na periferia os 

mesmos pressupostos de convívio social que se diferenciam não apenas das 

escolas dos bairros centrais, como principalmente dos bairros centrais. 

Por isso, o título nos coloca reflexões: A periferia é feia? A periferia é 

perigosa? Ou a periferia é “enfeiada” e ferida?  

Estas imagens identitárias estão sujeitas a alguns paradigmas sociais que 

muitas vezes são construídos intencionalmente para promover as desigualdades na 

sociedade brasileira. 
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Certamente, muitas imagens são conviventes em Felipe Camarão e tecem 

identidades heterogêneas para o bairro, ou ainda, para as pessoas que residem 

neste bairro, sendo algumas destas imagens construídas por representações de 

realidades particulares, resultado de notícias amplamente divulgadas pelos recursos 

da mídia jornalística, ou reproduções orais e/ou instrumentais (uso de recursos 

tecnológicos) detidos pela comunidade.  

A identidade é um conceito discutido por Stuart Hall que define com base em 

concepções diferenciadas a partir das características do sujeito vivente em cada 

época histórica – não como tempo e sim como contexto – sendo o primeiro o sujeito 

do Iluminismo, “[...] um indivíduo centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior, que 

emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia [...]” 

(HALL, 2006, p.10-11). O segundo seria o sujeito sociológico refletindo: 

 
 

[...] a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de 
que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-
suficiente, mas era formado na relação com "outras pessoas 
importantes para ele", que mediavam para o sujeito os valores, 
sentidos e símbolos — a cultura — dos mundos que ele/ela habitava 
[...] a identidade é formada na "interação" entre o eu e a sociedade. 
O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o "eu real", 
mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os 
mundos culturais "exteriores" e as identidades que esses mundos 
oferecem. (idem, ibidem, p.11, grifos do autor) 

  
 
 
Por fim, o sujeito pós-moderno (rato e adolescente), que me interessa muito 

mais, por estar e ser ligado à pesquisa. Este sujeito não é mais unificado e estável 

como o sujeito iluminista, e sim “fraturado”, fragmentado, fracionado, fractal, uma 

junção de variadas identidades sócio-culturais de estruturas que não mais se 

sustentam no tempo. Onde a identidade permanente torna-se uma “[...] ‘celebração 

móvel’ formada transformada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam 

(HALL, p. 13, 2006).” O autor pensa ainda, num sujeito que se permite ter 

identidades vastas, em instantes diversos, identidades contraditórias na 

multiplicidade representativa da cultura.   
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Assim, ao percorrer este local “periférico” apresentado por notícias de jornais 

ou blogs, vinculadas nas páginas da internet é possível estabelecer parâmetros em 

variadas situações: econômicas, culturais e sociais em geografias parecidas. As 

imagens revelam um espaço marcado pelo abandono político, onde os sujeitos são 

obrigados a sentirem os odores desagradáveis deixados pelos lixos acumulados, e 

manterem a visão longe dessa realidade para poderem continuar morando no bairro, 

igualmente aos ratos de Hamelin, e construindo uma cultura periférica que 

represente uma ficção real de sua comunidade. Entendo esta designação de cultura 

periférica segundo Sousa: 

 
 

[...] o conceito de cultura periférica e marginalização cultural como 
todo processo de produção e consumo de produtos culturais 
realizados por indivíduos localizados geográfica, social e 
economicamente à margem da sociedade, ou seja, àqueles cujo 
acesso aos instrumentos formais de produção cultural foram 
negados, e lançando mão de seus próprios instrumentos, produziram 
sua própria cultura. (SOUSA, 2012, p.44) 

 
 
Nesse ponto, justifico o uso do termo “cultura periférica” para caracterizar os 

residentes do bairro de Felipe Camarão, sofrendo com a identidade de serem 

residentes de um bairro que sob o olhar estrangeiro contém apenas a violência. 

Temos então, uma rede de imagens que circulam na cidade de Natal e 

retroalimentam as mesmas imagens de Felipe Camarão.  

Quem faz circular estas imagens de ratoeira?  

Tendo em vista que as mídias são veículos, meios materiais onde as 

linguagens ganham corpo e transitam, diz Santaella sobre os tipos de mensagem e 

a circulação que molda a sensibilidade: 

 
 

[...] não devemos cair no equívoco de julgar que as transformações 
culturais são devidas apenas ao advento de novas tecnologias e 
novos meios de comunicação e cultura. São, isto sim, os tipos de 
signos que circulam nesses meios, os tipos de mensagens e 
processos de comunicação que neles se engendram os verdadeiros 
responsáveis não só por moldar o pensamento e a sensibilidade dos 
seres humanos, mas também por propiciar o surgimento de novos 
ambientes socioculturais. (SANTAELLA, 2003, p.25) 
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Desta maneira os signos contidos nas redes televisivas, com notícias 

impactantes dão closes aos mortos ensanguentados, assaltos e crimes na hora da 

refeição de maneira espetaculosa, o que identifica o espaço-tempo da comunidade 

como sendo único. Não que estes crimes não ocorram, mas a ênfase dada para 

estes é tão grande que se acaba por excluir notícias políticas, culturais e artísticas 

concomitantes às da criminalidade. Sobre a divulgação das identidades no 

contemporâneo comenta Kellner: 

 
 

É assim que a propaganda, a moda, o consumo, a televisão e a 
cultura da mídia estão constante mente desestabilizando identidades 
e contribuindo para produzir outras mais instáveis, fluídas, mutáveis 
e variáveis no cenário contemporâneo. No entanto, também vemos 
em funcionamento os implacáveis processos de mercadorização. A 
segmentação do mercado em diversas campanhas e apelos 
publicitários reproduz e intensifica a fragmentação, desestabilizando 
as identidades às quais os novos produtos e as novas identificações 
estão tentando devolver estabilidade. (KELNNER, 2001, p.239) 

 
  
Nesse viés, as imagens que são projetadas por todos esses veículos para a 

sociedade (parte externa) e para a comunidade (parte interna) geram identidades 

factíveis de serem falsas premissas (ficções) sobre o local, exatamente por 

apresentarem e representarem apenas uma lupa sócio-cultural da região, mas 

geradora de uma “crença” na imutabilidade comportamental do bairro. Para Boal 

(1980) “... o teatro pode ser uma arma de libertação, de transformação social e 

educativa”. “... o cidadão produz teatro para entender melhor o seu passado, atuar 

no presente e inventar o futuro” (BOAL, 1996). 

 

 

3.1.3 ADOLESCER – ADOECER – A DOR É SER 

 

De maneira objetiva, adolescência é caracterizada como uma fase humana 

de transição da infância para a idade adulta, donde alterações em diversos níveis – 

físico, mental e social – são acentuadas. Isso representa para o jovem um processo 

de afastamento de formas de comportamento e privilégios vivenciados na infância e 

aproximação dos deveres e papéis sociais que deverá assumir como adulto. A dor 

de se tornar adulto. Para Ferraz:  
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A adolescência é um momento importante do processo evolutivo, 
com transformações físicas, mentais e morais de ritmo acelerado, 
a puberdade traz ao indivíduo uma série de apreensões, de 
inquietações e de estranhezas, a par com uma sede de emoções 
novas e de inusitado entusiasmo de viver. [...] No processo evolutivo 
de crescimento e desenvolvimento o ser humano passa por 
diferentes períodos de ajustamento e de integração progressiva, um 
complexo mecanismo de adaptação, que visa a preencher as 
necessidades vitais. O êxito adaptativo depende essencialmente de 
fatores inatos, mas necessita o homem de assistência e amparo, de 
proteção e orientação educativa para a sua sobrevivência. (FERRAZ, 
1965, p. 5-6) 

 
 
Da mesma forma, o rato – que tenta sobreviver num mundo sem assistência 

– passa a revelar a intenção de provocar um ajustamento forçado, após se dar conta 

das estranhezas, das inquietações que fora acometido. A sede não é apenas por 

emoções novas, quando a ele chega o mínimo de atenção (o teatro), mas ter o 

pouco que possibilite o desenvolvimento humano, uma adaptação às necessidades 

vitais. 

A palavra ‘adolescência’ tem sua origem etimológica no Latim “ad” (‘para’) + 

“olescere” (‘crescer’); portanto ‘adolescência’ significaria, strictu sensu, ‘crescer 

para’. Pensar na etimologia desta palavra nos remete à idéia de desenvolvimento, 

de preparação para o que está por vir, algo já estabelecido mais à frente; 

preparação esta para que a pessoa se enquadre neste “à frente” que está colocado 

(Pereira & Pinto, 2003). É como se a adolescência fosse uma “fase” que tem que ser 

transposta para alcançar aquilo que é ideal. Como isto foi idealizado? É uma 

questão a ser discutida como desafio de experimentar um teatro que se aproxime da 

realidade deste público. 

Em primeira instância, é preciso entender que cada adolescente é um ser 

social, e a partir disso deve-se propor um teatro do autoconhecimento em que as 

pessoas entendam seus sentimentos e tenham consciência de suas limitações. 

Assim, a aprendizagem não pode ser vista como um acúmulo de técnicas e 

procedimentos que de nada têm significância com a pessoa interna. Muito mais 

importante que os conteúdos, por exemplo, é o ambiente que possibilita o 

desenvolvimento do pensamento de um determinado conceito. (FERNANDEZ, 2001; 

GALVÃO, 1995).  
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O teatro nesta fase funciona como um ponto de partida para o 

desenvolvimento das relações interpessoais, onde a consciência pessoal do sujeito 

será consequência da mediação do grupo. A emoção vivenciada na construção de 

uma peça teatral nutre-se do efeito que causa no outro, e exatamente pelo seu 

poder de contágio consegue desenvolver relações inter-individuais nas quais se 

contorna a personalidade de cada um.  

Adolescentes que participam de um processo teatral mudam uma porção de 

vezes, não por se transformarem em personagens, mas por apreenderem conteúdos 

do aspecto relacional vivendo em um mundo caótico e cheio de contradições. Um 

eterno se descobrir, por meio de jogos que permeiem seu universo. As “doenças” do 

crescimento se fazem presentes, e estes não têm mais como se olharem no espelho 

de maneira dispersa. O espelho revela não apenas quem eram, quem são, mas 

principalmente quem poderão vir a ser num futuro muito próximo. De acordo com 

Aberastury (1981, p. 90) “Não sou uma criança, eu mesmo perdi a minha condição 

de criança; meus pais são os pais de um adulto e eu tenho que me comportar como 

tal, como o meu corpo, a minha mente e a sociedade me exigem”. 

Higgins (1987) descreve três tipos de "si mesmo" - o real, o ideal e como 

deveria ser (representado pelas obrigações apresentadas pelo ambiente social). O 

ambiente sociável tem uma imagem de como o indivíduo é e de como ele deveria 

ser (expectativas). O aumento da complexidade na compreensão de si mesmo 

expõe o adolescente assim a diferentes tipos de discrepância. Quem sou? Por que 

sou? Num mundo em que existe a necessidade de esconderem-se dentro de si, 

estas perguntas passam a girar na mente dos adolescentes, reestruturando o 

questionamento “do que são” para “como estão”. Existe nesse contexto, uma 

identificação de características anteriores ao processo da peça e novas 

aprendizagens após o convívio, tanto consigo, quanto com os outros. Sobre isso fala  

in Maneschy & Iketani: 

 
 

[...] este afastamento que o adolescente faz do mundo externo para 
refugiar-se no mundo interno, é para se sentir seguro, porque em 
todo o crescimento existe um “impulso para o desconhecido e um 
temor ao desconhecido”. Esse refúgio ao mundo interno deve-se não 
somente ao fato de que lhe custe fazer o luto da infância, mas que a 
própria infância é a que ele conhece. Seu papel ao ambiente 
imediato, como a escola, seu grupo de companheiros, seu papel 
diante da adaptação social de criança ao qual ele já estava 
acostumado (2002, p.09.) 
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Temos então, que as diferenças individuais não são apenas corporais ou 

intelectuais, as pessoas são únicas, e no grupo essas diferenças devem ser 

respeitadas, já que emoções e sentimentos reprimidos acabam refletindo no corpo, 

podendo gerar conseqüências desastrosas em relação à auto-estima. Conforme 

Melendo (1998, p. 19), “a relação interpessoal significa saber escutar. A escuta é um 

ato próprio e exclusivo do ser humano é, um ato consciente, voluntário e livre. Saber 

escutar é ter uma atitude de respeito, acolhida e aceitação do outro”. Em função 

disso, fatores internos e externos ao indivíduo estão conectados interagindo com 

seus contextos assim como na forma que lidam com as realidades que vivenciam.  

Agora não podemos mais falar de um rato, mas em ratos vivendo num grupo 

específico. Os adolescentes têm esse mesmo comportamento social e mesmo o 

teatro se constituindo com um foco de evolução grupal, coexistem os “grupinhos” de 

interesses particulares. Ou seja, cada um de olho no melhor pedaço de queijo. Eles 

são ratos a espera de uma oportunidade que lhes faça correr o risco de saírem de 

seus esconderijos, e não estão errados já que para eles o cheiro pode até ser de 

gorgonzola, mas o queijo que se mostra na maioria das vezes é o velho mussarela.   

 
 

3.1.4 FLAUTISTA – AUTISTA – ARTISTA 

 

Muitas vezes o artista por ter uma visão tão intrínseca sobre o mundo é 

enxergado como autista, e isso por si só já opera de maneira prejudicial na 

construção das relações sociais, considerando que essa visão não é divulgada 

positivamente para o senso comum.  

Claramente, as obras de um artista – resultados da ação reflexiva – podem 

constituir esse papel de tradutor desse mundo solo para o mundo coletivo, porém se 

faz necessário sempre um querer se envolver nesse universo tão abstrato, que são 

as artes. Nesse ponto, quem seria o flautista ou os flautistas? Devemos pensar em 

alternativas variáveis. Como leitores, é preciso considerar cada jovem envolvido 

num projeto de arte como flautistas de suas próprias vidas, ou então, uma ação 

sensível de um professor que se coloca a disposição de trabalhar em cima desta 

realidade. Podemos, da mesma forma, aceitar o próprio teatro como um flautista 

viajante em busca de olhos, ouvidos, de corpos que se permitam vivenciar novas 

experiências na arte. Segundo Matos: 
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Viver uma experiência com a arte traz uma dimensão repleta de 
significados. Vida, experiência e arte são palavras carregadas de 
sentidos. Pensar a educação a partir da arte como experiência pode 
nos revelar outra forma de compreender o conhecimento, assim 
como o estabelecimento de uma nova práxis pedagógica, ao 
deslocar o olhar da instituição e centrá-los nos sujeitos que vivem 
uma experiência educativa, pois a educação é um processo social 
amplo, que não se resume aos cotidianos institucionais de 
aprendizagem. (MATOS, 2003, p. 32) 

 
 
A presença da arte em processos educativos trabalha com a ideia de projeto 

como possibilidades, com um sentido aberto, por oposição ao sentido já dado no 

sistema institucional, e se apresenta como um sentido de grupo. Isso posto é preciso 

destacar a figura do professor que utiliza o teatro como mediador das reflexões 

“personais” dos sujeitos no intuito de apresentar outras realidades. Um professor 

que promove a experimentação de sentir o mundo ao redor e não apenas de dar sua 

aula manifesta em conteúdos preconcebidos. Sobre experiência nos fala Larossa:   

 
 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A 
cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase 
nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está 
organizado para que nada nos aconteça. [...] Nunca se passaram 
tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara (LAROSSA, 
2002, p.21) 

 
 
Mais abaixo o depoimento de alguns dos alunos-diretores ao resgatarem a 

experiência do fazer teatral em suas vidas: 

 
 
Eu fiquei muito entusiasmado, porque foi a primeira vez que eu vi 
isso numa escola, eu achei bastante interessante porque mexeu com 
a minha estrutura e com certeza com a estrutura de todos os alunos 
que estavam na sala. [...] eu acho que a gente, queria viver aquilo, 
porque é uma experiência que nunca mais vamos ter. (AD18) 

 
Pra mim teatro é arte! Éé, uns personagens fazendo aquilo, é 
divertimento, é inovação pra cada pessoa, é bom, é divertido [...] pelo 
menos pela experiência que eu tive. [...] Eu não me envolvia muito 
com teatro, porque não tinha um professor, alguém pra dizer a gente 
como é à base do teatro. (AD10) 

 
[...] foi uma coisa inesquecível, uma experiência muito grata que eu 
tenho até hoje na minha vida e nunca vou esquecer. (AD13) 
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Por isso, as notas saídas do instrumento artístico do flautista promovem um 

encantamento intenso de todos os personagens ao ponto desses esquecerem por 

um momento quem são, onde moram, e principalmente, como são tratados, uma 

experiência nova. Ratos e adolescentes se integram da tal maneira que não é mais 

possível desvincular suas realidades sociais.  

 
 

Erguendo a flauta, franziu os lábios, como fazem os músicos 
virtuosos. No seu olhar penetrante brilhava uma chama, ora 
esverdeada, ora azulada, da cor do fogo quando se lhe deita um 
punhado de sal. E, antes que o instrumento tivesse entoado três 
notas, ao longe começou a ouvir-se um murmúrio, como se um 
exército marchasse à grande distância. [...] Os ratos saíam! Ratos 
grandes, ratinhos minúsculos [...] ratos pomposos marchando 
compassadamente […] ratos jovens e vivos [...] endireitavam os 
bigodes e marchavam. E todos seguiam o flautista. O homem 
avançava de rua em rua sem se voltar para trás, absorto na sua 
música. E os ratos, atrás, correndo, dançando, arrastando-se uns 
aos outros. (BROWNING, 1994, p.82-83) 

 
 
Assim, quando tentamos fazer uma relação direta do teatro com a educação, 

identificamos que ambas são encaradas com o mesmo objetivo, não apenas no 

aspecto social como também na exposição do sujeito frente aos colegas. Freire diz: 

"ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo; os homens 

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 1978, p.78-79).  

 

 

3.1.5 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

Como falado no início deste subitem temos (no apêndice) a primeira parte de 

uma história recriada a partir do desenvolvimento deste, reiterando a importância de 

literaturas como a Revolução dos Bichos de George Orwell, A Metamorfose de Franz 

Kafka, O Perfume de Patrick Suskind, Peter Pan de J. M. Barrie, para a construção 

de uma nova interpretação dos personagens envolvidos na lenda do Flautista de 

Hamelin. A nova história que se intitula “Bem como ratoseres: humanos apenas na 

personagem” estica a pele do ser humano ao ponto de torná-la transparente, 

revelando assim, o que há por trás das máscaras sociais, donde ser adulto é não 

apenas encher-se de responsabilidades, mas de maldades extremas.  
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As crianças, que não são debatidas neste item do capítulo, têm na história 

fictícia, um papel mais passivo em relação aos domínios sociais, restrito apenas à 

espera do crescer, pois no presente em que se encontram não têm relevância de 

caráter decisório. Sendo assim, os adultos é que passam a ter um controle perverso 

sobre as escolhas sociais da cidade e usam desse poder para engrandecimento 

próprio. Por fim, todos possuem uma maldade em suas mentes, algumas ingênuas, 

outras agressivas, o que diferencia um cidadão do outro é a distância entre o ato de 

pensar da ação de executar a ofensiva. 

  

 

3.2 – QUAL A DIREÇÃO? PÂNICO NOS MENINOS PERDIDOS 

 

 

A pergunta pode ser direcionada ao leitor. 

Por que o título pergunta sobre a direção e logo após sustenta a idéia de 

pânico em alguém?  

Este item do capítulo dois (02) já traz uma provocação ao não determinar um 

caminho, e pretende destrinchar as maneiras encontradas por alunos ao receberem 

a incumbência de dirigem encenações na escola. Esta direção que me refiro diz 

respeito tanto ao diretor de teatro (tratado no capítulo terceiro) quanto ao caminho a 

ser seguido por alunos assumindo esta função nas encenações. Um percurso não-

linear construído por eles durante o próprio experimentar no caminhar.  

Com isso, nada é dado antevendo o desfecho, e sim a crença num processo 

significativo para os envolvidos de um grupo de trabalho cujo funcionamento se 

baseia em saltos quânticos, e que pode ser visto, por exemplo, pelo princípio de 

incerteza, fundamentado por Heisenberg, que demonstra serem ilusões dos sentidos 

humanos todas as medidas realizadas no mundo objetivo sem poder de aferição 

precisa no universo do infinitamente pequeno (SALGADO, 2008). Assim, cada 

trajetória só se faz nela mesma, e todas distintas entre si, sem podermos aferir 

objetivamente para onde se encaminham. Nas ideias quânticas, “impera o 

indeterminismo e a imprecisão domina todos os seus movimentos. Da objetividade, 

própria da ciência clássica, passou-se ao subjetivismo como sustento científico da 

nova visão da realidade.” (SALGADO, 2008)  
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Ante isto talvez eu devesse pluralizar a palavra direção para direções, 

entendendo que foram, pelo menos, vinte os caminhos processuais das vinte turmas 

participantes no projeto, ou seja, talvez deva entender a singularidade 

(particularidade) quântica das vinte peças desenvolvidas nesses quatro anos de 

projeto. Claramente temos um pânico inicial, nos alunos-diretores, que se sentem 

como meninos perdidos numa “terra do nunca” dirigir uma peça de teatro, no 

entanto, é exatamente este entrelaçamento quântico, num pânico (como caos) 

inicial, que dá origem as atitudes diretivas de alguns “Peters Pans” escondidos.      

 

3.2.1 CHEGADA DA “TERRA DO NUNCA31” AOS MENINOS PERDIDOS  

 
Mesmo estando o subtítulo metaforizado, é possível fazermos uma leitura 

firme sobre o encontro de alunos da escola pública (meninos perdidos) com um novo 

espaço ao qual se denomina “Terra do Nunca”. Esses meninos seriam exatamente 

os envolvidos no projeto de teatro aplicado numa escola pública de Natal desde o 

ano de 2009 até 2012; esta “Terra do Nunca” o próprio teatro, como uma linguagem 

que possibilita a reestruturação de espaços ficcionais e reais. Espaços estes, 

quânticos ao se ressignificarem, todo instante, por adolescentes que não temem 

burlar regras para conseguirem o desejado na peça. Porquanto, um pedaço de papel 

torna-se uma bola da topper, um refeitório vira quadra de esportes, o banheiro 

masculino um mural de comunicação, a sala de aula um palco de ensaios teatrais. 

Vazios plenos de possibilidades criativas geradores de novos percursos diretivos.  

Qual, então, é o caminho correto a ser seguido por estes adolescentes quando 

temos apenas suas referências para acharmos uma direção real em teatro?  

Parece descabido insistir em falar de realidade num mundo onde a ficção 

tenta resistir às bases da fundamentação de um teatro cronológico, pautado num 

modelo cartesiano de começo, meio e fim. E onde coloca maneiras padronizadas de 

recepção, percepção e apreensão dessa realidade, por meio de estéticas 

classificatórias e deterministas tanto para com atores, quanto para espectadores. 

Mas durante muito tempo foi (e ainda perdura cambaleante) esse o percurso 

ocidental oferecido para os que se aventuravam por “desbravarem” essa arte cênica. 

                                                             
31

 Nunca – Nunca (Never-Never) diz respeito a uma descrição de algumas regiões inabitadas da 
Austrália no século XIX (BARRIE, 2012). Neste caso resolvi fazer uma analogia entre a Terra do 
Nunca e o teatro que nunca se fazia com estes adolescentes residentes desta “ilha periférica” 
chamada Felipe Camarão. 
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Na contemporaneidade os destinos são outros, já que ficção e realidade se 

miscigenam homogeneamente transformando uma “Terra do Nunca” em realidade 

concreta e acontecimentos reais de um bairro periférico de Natal - RN, em material 

substancial para enredos de pura magia fictícia no teatro. Segundo Koudela: 

 
 

O teatro, enquanto proposta de educação, trabalha com o potencial 
que todas as pessoas possuem, transformando esse recurso natural 
em um processo consciente de expressão e comunicação. A 
representação ativa integra processos individuais, possibilitando a 
ampliação do conhecimento da realidade (KOUDELA, 1998, p. 78). 

 
 
Ora, na atualidade o termo realidade se enfatiza para nós como uma fratura 

mancomunada com o vocabulário contextual de cada ser humano, portanto não 

podemos dizer que no século XXI exista uma direção certa e nem um caminho 

correto a seguir no teatro, principalmente em se tratando de um espaço escolar onde 

estão presentes personagens tão heterogêneos quanto os alunos. Mais verdadeiro, 

é promover um niilismo nietzschiano quanto às crenças na maneira correta do fazer 

teatro, tendo em vista que esse “andar modelo” de perfeição já está concebido, não 

dependendo mais de nós irmos às mesmas trilhas dogmáticas.  

A palavra correta, por si só, nos lembra um método completamente retilíneo, 

ou seja, um curso cujo processo é estável, equilibrado, direcionado por algo ou 

alguém que já perfez este trajeto podendo ser utilizado como “modelo” de 

navegação. No entanto, quando a “meninos perdidos” (alunos) são apresentados 

apenas conceitos sobre uma Terra que nunca lhes pertenceu (o teatro) instauramos 

um pânico que desvirtua os caminhos de uma montagem cênica para campos ainda 

inexplorados.  

Morin (2003) assegura que a construção de um método a ser desenvolvido é 

uma constante inconstância firmada na experimentação: 

 
 

O método é um discurso, um ensaio prolongado de um caminho que 
se pensa. É uma viagem, um desafio, uma travessia, uma estratégia 
que se ensaia para chegar a um final pensado, imaginado e ao 
mesmo tempo insólito, imprevisto e errante. Não é o discorrer de um 
pensamento seguro de si mesmo, é uma busca que se inventa e se 
reconstrói continuamente (MORIN, 2003, p.17). 
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Correto e errado, então, fazem parte de um emaranhado denso que torna a 

aplicação de modelos teatrais – sem adaptações – ineficaz em um contexto escolar 

com adolescentes, donde uma das únicas preocupações (destes adolescentes) 

consiste na imagem social projetada de seus corpos advinda por uma peça teatral, e 

não se o conceito de naturalismo em Stanislávski está bem aplicado, por exemplo. 

Abaixo a fala revelando o pânico de alguns alunos ao descobrirem que iriam 

participar de encenações na escola. 

 
 

Fiquei meio apreensiva. Num sei, porque eu num sabia, nunca tinha 
[...] tido aquela experiência, né? Num sabia como ia ser nem nada, 
num tinha informação assim, praticamente de nada. (AD01) 

 
[...] eu fiquei feliz, mas quando eu pensei em toda sala, a minha 
situação mudou completamente. Mas a pior reação foi quando eu 
descobri que ia ser diretora. Foi o cúmulo do absurdo. É o “ó” (AD19) 

 
Eu choquei! Porque o meu irmão já tinha feito disse: É difícil! (AD20) 

 
 
Logo, estar em pânico32 nada mais é que mergulhar num desespero 

acometido pela ausência de luz auxiliar na descoberta de novos itinerários, neste 

caso, meninas e meninos perdidos em uma rota teatral quebrada que não traz, 

inicialmente, significância para quem já está acostumado a viver desorientado na 

vida. Adolescentes sem perspectiva de resgatar uma infância brincante, e que lutam 

com ganchos de piratas e crocodilos todos os dias, agonizados por um relógio do 

tempo mecânico exigente em retirar o pouco que ainda lhes resta de diversão.  

Neste ponto, tudo que é falado para um aluno toma uma dimensão hiper 

sensível, amparando a realidade não mais no concretismo material de suas vidas, e 

sim em um “platonismo” imaginativo que é dado por idéias contrastadas entre a 

realidade vista e o fictício desejado. O teatro torna-se inicialmente símbolo de uma 

Terra do Nunca conseguir, do nunca ter capacidade, do nunca ser possível, sendo 

o propositor do projeto de teatro, eu, um Pã feio com grandes chifres e pés de bode. 

                                                             
32

 Pânico se liga ao Deus Pã da mitologia grega que ajudava os rebanhos e os viajantes. Deu origem 
a palavra pânico por ser este deus muito “feio”, metamorfose do tronco de homem, pernas de bode e 
chifres, donde certa vez, ao desejar uma jovem ninfa, perseguiu-a causando nela medo e horror 
(BULFINCH, 2002).    
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Um perturbador da ordem que ocasiona um pandemônio33 ao gerar, oralmente, 

imagens de medo em representar uma cena publicamente. Sobre o poder imagístico 

da palavra na construção de uma realidade concreta, descreve Deleuze: 

 
 

[...] consideremos um campo de experiência tomado como mundo 
real, não mais com relação a um eu, mas com relação a um simples 
"há...". Há, nesse momento, um mundo calmo e repousante. Surge, 
de repente, um rosto assustado que olha alguma coisa fora do 
campo. Outrem não aparece aqui como um sujeito, nem como um 
objeto, mas o que é muito diferente, como um mundo possível, como 
a possibilidade de um mundo assustador. Esse mundo possível não 
é real, ou não o é ainda e, todavia não deixa de existir: é um 
expressado que só existe em sua expressão, o rosto ou um 
equivalente do rosto. [...] E este mundo possível tem também uma 
realidade própria em si mesmo, enquanto possível: basta que aquele 
que exprime fale e diga "tenho medo", para dar uma realidade ao 
possível enquanto tal (mesmo se suas palavras são mentirosas). 
(DELEUZE/GUATARRI, 2004, p.28) 

 
 
Dessa maneira, seria potencialmente mentirosa a afirmação sobre um aluno 

escolher fazer trabalhos que exponham seu corpo frente a outros, se arriscando 

para comentários reveladores de caracteres ainda nem conscientes do próprio 

indivíduo. O teatro na sala de aula, então – no contexto desta escola pública – não 

vem mais atrelado, primariamente, ao desejo de realizar uma encenação por 

pessoas que procurem esta linguagem com prazer, e sim, materializa-se como 

carma, obrigação para se conseguir passar de fase dentro do sistema escolar.  

Logicamente, essa descrição não está associada a todos os participantes do 

projeto, mas tenho, de forma generalista, uma sensação de que não partiria de todo 

o alunado a escolha em realizar uma peça de teatro. Abaixo um depoimento de uma 

aluna-diretora, que fundamenta esta sensação: 

 
 

Ninguém gostou! “Ah, uma peça, isso vai dar muito trabalho, isso vai 
atrapalhar muito, vai ser muito chato, muito cansativo, estressativo, 
eu não vou gostar”, teve uma briga até na hora da gente escolher 
qual ia ser a nossa peça e tal. [...] Eu falava pra todo mundo que a 
gente ia desistir na metade do caminho. [...] tinha atores 
maravilhosos, alunos que queriam mesmo chegar ao objetivo de 
estar lá, apresentar. Outros alunos não[...]. (AD06)   

                                                             
33

 Pandemônio tem origem inglesa pandemonium, através do radical grego pân, que significa "todo", 
mais o termo grego daímon, que significa "demônio", que é um neologismo criado pelo poeta inglês 
Mílton (1608-1674), no seu "O Paraíso Perdido" (Shangri-lá), para designar o palácio de Satã. O 
mesmo que tumulto, balbúrdia, confusão. 
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Mas este pânico em montar uma peça de teatro – como força motriz – que 

provoca uma crise, um caos, uma desordem inicial, naturalmente vai se revelando 

capaz de construir forquilhas com linhas irregulares dentro de um grupo de teatro, 

onde nas assimetrias de suas experiências ancoram métodos próprios confiados em 

seus corpos. Estes, assegurados por vivências dignas de se tornarem o único fio 

condutor possível de crença racional na realidade, como discute Nietzsche (1995). 

Corpos invadidos pela realidade ficcional do teatro que operam dentro dos 

desequilíbrios conceituais cênicos, numa nova forma de fazer – mesmo não 

encontrando muito sentido no construto lingüístico de uma encenação. Guerrini 

(1998) expressa dizeres sobre crise, desequilíbrio e reequilíbrio dentro de um 

sistema.    

 
 

A crise na vida de alguém também é um ponto de bifurcação, onde o 
sistema deixa o equilíbrio anterior e tende a atingir uma nova 
situação que, se seguir caminhos naturais, vai apresentar mais 
organização, portanto, evolução. [...] a crise pode apresentar sinal de 
perigo ou oportunidade, ficando a cargo do sujeito escolher o 
caminho que preferir (GUERRINI, 1998, p.15-16) 

 
 
 

3.2.2 O ADOLESCENTE ENCONTRANDO-SE NA TERRA DO NUNCA 

 
Adolescentes têm variados olhares sobre si. Primeiro aquele que ele vê, 

segundo o visto por outros, terceiro aquele que gostaria de ser e por fim aquele que 

realmente é. Não obstante ser o adolescente alguém em transformação, o medo de 

escolher errado e de isso se configurar como algo imutável faz com que não queira 

expor-se. Os outros sempre têm normas de enquadramento social geradores de 

insegurança no como agir, e exatamente por isso, fica claro a formação de 

subgrupos na adolescência. Assim, para lidar com as divergências e os medos, 

estes escolhem grupos que justifiquem suas atitudes sem precisar justamente 

esconder características, mesmo não concordando com todas as decisões grupais.   

Dessa maneira, antes de se relacionarem com todos de uma turma (apesar 

de reunidos no mesmo espaço), os adolescentes se juntam num processo de auto-

similaridade aonde atratores vão formando grupos menores até se fortificarem, 

sendo posteriormente acoplados a outros grupos que tenham passado por processo 

parecido.  
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Um grande grupo é gerado dentro dessas relações aparentemente caóticas e 

instáveis e com extrema capacidade adaptativa (fractal), que provocam uma 

revolução a partir da coincidência (ou não) de ideias, falas, valores, empatias, 

costuras flexíveis, envolvendo todos num mesmo sistema quântico.  Esta revolução 

tem um aspecto central, “reside no fato de que algumas das relações de similaridade 

mudam. Objetos que antes estavam agrupados no mesmo conjunto passam a 

agrupar-se em conjuntos diferentes e vice versa.” (KHUN, 1998, p.246-247). 

Assim, por mais que o teatro estimule uma comunicação dialógica harmônica 

entre seus participantes, não é essa a realidade encontrada no início de qualquer 

sistema vivo dentro desta escola, já que nem todos escolheram fazer teatro, e muito 

menos estão disponíveis para transformações, reorganizações, viagens à terra 

desregrada. Ou seja, os padrões “confortáveis” do mundo exercem um poder de 

manutenção da inércia nos grupos de alunos, ao ponto destes relegarem qualquer 

tensão promotora de uma crise. É possível contemplar essas discussões sobre 

grupos e relações entre adolescentes na escola, no depoimento abaixo. 

 
 

[...] apesar de eu não ter iniciativa de começar a relação de amigos e 
colegas, foi relativamente normal, apesar de formar-se por si só 
grupos. [...] esses grupos de colegas, é a pior coisa que tem, porque 
você acaba se privando de algumas pessoas. (AD09)  

 
Eu sempre falava com todo mundo, mas sempre tem um grupo que a 
gente se identifica. Talvez por ideais iguais, e de certo modo 
preconceitos. Isso é ruim porque eu deixo de falar com outras 
pessoas que eu queria falar, por formar esses grupos, eles acabam 
criando um tipo de preconceito. E é horrível isso. (AD18) 

 

Em vista disso, projetos que exigem um entrelaçamento relacional dos 

colegas, e mais, obrigam a apresentar uma peça de teatro, por exemplo, instauram o 

medo dessa exposição de corpos, que tremulam igualmente aos desafios reais de 

suas vidas (trabalho precoce, sexualidade precoce, gravidez precoce) instaurando 

um pânico. Os corpos que recebem uma injeção hormonal gigantesca são os 

mesmos a quem são entregues textos de diálogos/monólogos num papel de 

rascunho sujo; O mesmo corpo, antes sem silhueta, agrega forma, textura, volume e 

conceitos de discussões morais se tornando periferia da violência física e 

psicológica, onde a única coisa que resta da infância é a possibilidade de interpretar 

uma criança como personagem.  
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Aos adolescentes perdidos se dá a escolha de enfrentarem um labirinto numa 

montagem cênica ensinando-os apenas alguns conceitos teóricos sobre teatro, 

sendo o próprio percurso, experimentação de aprendizagens e de conceitos. Nos 

cascos dos erros e desastres, se empilham morrinhos que servem de elevação para 

vislumbrarem alguma esperança de concluírem o trajeto, cada qual surpreendido por 

novos obstáculos a serem enfrentados. Na tese nominada “O erro na construção do 

conhecimento”, Machado defende que “sob uma ótica sistêmica o erro não existe, 

ele não passa de uma manobra cognitiva, que por meio de processos auto-

organizativos do sistema cognitivo, o aprendente autopoetiza aprendizagens”. 

(MACHADO, 2007, p.22) 

Portanto, construtos teatrais de adolescentes, têm coerência com essas 

manobras das formas deformadas, fractais, erradas, irregulares, quando 

compreendemos beneficamente que os equilíbrios dados por uma ordem modelada, 

somente existem após alguns desequilíbrios no processo, do contrário, se revelam 

como algo mórbido, que não entra em conflito, e aí não podemos entender um 

processo natural num grupo humano sem que haja conflitos, pois “quando um 

sistema é levado para longe do equilíbrio, pode surgir um ponto de bifurcação, ou 

crise, no qual o sistema deixa o equilíbrio, evoluindo para outros estados, que, 

inesperada e surpreendentemente, podem apresentar um alto grau de organização.” 

(GUERRINI,1998 p.15) Em um grupo amador de alunos no qual temos uma 

proposta da construção de uma encenação em três meses é preciso ter alguns 

“Peters Pan” como diretores, não para ditarem normatizações adultas e sim para 

estabelecerem a única regra da Terra do Nunca: A diversão.  

Assim, temos pessoas que estejam dispostas a se aventurarem na ficção do 

teatro sabendo que as realidades pessoais podem se imbricar com as realidades 

sociais sem se preocupar com os caminhos corretos. Abaixo temos um trecho do 

livro de Barrie falando sobre a diferença entre Peter Pan e os outros meninos 

perdidos, ao encarar um “faz de conta”: 

 
 

A diferença de Peter para os outros meninos em momentos como 
aquele [um menino faz papel de médico] é que eles sabiam que 
aquilo era faz de conta, enquanto para Peter faz de conta e realidade 
eram exatamente a mesma coisa. Isso às vezes pertubava os 
meninos, como quando eles tinham que fazer de conta que já tinham 
jantado. Se parassem a brincadeira no meio, Peter dava palmadas 
nas mãos deles. (BARRIE, 2012, p.102) (Grifo meu) 
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Evidentemente que os alunos-diretores não iriam fazer como Peter Pan, 

dando palmadas nas mãos dos outros alunos por não estarem satisfeitos com 

alguma atitude, porém detinham ou criavam instrumentos diretivos no qual 

pudessem exercer a autoridade perante o desejo de construir as encenações. Os 

alunos, por vezes, queriam ir para casa, terminar o ensaio, brincar 

inapropriadamente, ou encenar sem vontade, e nesse momento os alunos-diretores 

se personificavam em Peter e os imbuíam a terminarem suas ações.  

 Mesmo assim, é preciso insistir no olhar para os caminhos corretos?  

Talvez o que devamos resguardar sejam pistas deixadas por outros, para que 

o olhar seja treinado a encontrar possibilidades de uma maneira sensível, não 

correta, que atente para o que se passa ao redor. Os percursos coletivos 

perpassariam pelos corpos individuais promovendo uma “partilha do sensível” e 

fazendo “ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do 

tempo e do espaço em que essa atividade se exerce.” (RANCIÈRE, 2005, p.16). 

Assim a percepção intelectual de um indivíduo (mesmo imperfeito) poderia interagir 

com outros múltiplos, reestruturando um sistema aparentemente caótico em uma 

ordem dentro de sistemas naturais, “um impulso inerente de aperfeiçoamento” 

(GUERRINI, 1998, p.14). Nisso, as influências comportamentais de um ser solo, 

irradiam no “outro”, transformações metodológicas que operam dentro do sistema de 

maneira a reelaborar um grupo. Estas pistas do olhar são exemplificadas na fala dos 

alunos-diretores das encenações. 

 
 
Um dos atores que falava muito baixo, ele era muito tímido igual a 
mim, aí depois que eu falei com ele, ele começou, ele aumentou a 
voz na hora das apresentações, na hora dos ensaios e o gestos que 
ele fazia também mudou. (AD04) 

 
Tinha uma pessoa na sala que não se importava com nada. É mal 
vinha a escola, mas depois da peça de eu falar com essa pessoa 
dizer pra ela que se interessasse, viesse, ela até me surpreendeu, 
porque de tanto ela faltar aula, mas no dia da peça ela veio e ajudou. 
(AD07) 

 
No começo eu não, eu gritava assim, mas depois eu percebi que, 
que não só o grito ia resolver. Então eu comecei a ficar mais calada, 
parei de gritar e comecei a esperar. Então, como eu percebi isso, 
algumas pessoas que estavam fazendo corpo mole se ligaram e 
começaram a prestar atenção e disse “não realmente eu, se eu 
inventei de entrar então eu vou até o final” e realmente conseguiram, 
do meio da peça pro final mostraram que eles era capaz. (AD11) 
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3.2.3 “ERRA DO NUNCA” E OS MENINOS PERITOS 

 

No Brasil existe uma ausência de investimento educacional em variados 

âmbitos, e em se tratando do desenvolvimento de projetos artísticos isso se torna 

ainda mais evidente. Portanto os discursos de que é impossível se fazer teatro na 

escola, sem uma sala específica para teatro, sem estrutura financeira, pedagógica, 

com ruídos, ganham força se retroalimentando, e assim “não se faz” mais teatro na 

escola (fora das apresentações em eventos). Mas esses discursos, ou saem dos 

trâmites fofoqueiros para instâncias políticas, ou co-habitam com um fazer teatral 

caótico. Proponho encontrar neste caos, reentrâncias, hibridismos fortes o suficiente 

para gerarem uma nova ordem, “fora da nova ordem mundial”, onde o conceito de 

certo e errado não seja mais argumento para a inexistência de projetos nesse 

contexto. A “Terra do Nunca” passa a ser uma sugestão para vivenciar projetos de 

teatro na escola, porque altera a forma de olhar para os objetos normatizados, 

“surrealizando” ações impossíveis de serem concretizadas. O exemplo abaixo ilustra 

sensorialmente mudanças paradigmáticas nas possibilidades de enxergar um objeto.         

 
 

Se o sujeito de uma experiência coloca óculos de proteção munidos 
de lentes que invertem a imagem, vê inicialmente o mundo todo de 
cabeça para baixo. No começo, seu aparato perceptivo funciona tal 
como fora treinado para funcionar na ausenta de óculos e o resultado 
é uma desorientação extrema, uma intensa crise pessoal. Mas logo 
que o sujeito começa a aprender a lidar com seu novo mundo, todo o 
seu campo visual se altera,[...] A partir daí, os objetos são novamente 
vistos como antes da utilização das lentes.  (KHUN, 1998, p.147) 

 
 
O olhar da arte, portanto, não está mais no trajeto do viajante perdido que 

referencia uma forma dualista do certo e errado do mundo regrado, e sim na 

intensidade do próprio percurso que desencadeia um processo coerente com uma 

nova forma pela autopoiésis34. Brecht (2005) diz que todos têm um olhar construído 

naturalmente a partir das experiências de vida, e assim é possível entender, como 

alunos – mesmo em pânico por nunca terem passado por experiências concretas do 

teatro aristotélico – têm uma forma construída numa direção.  

                                                             
34

 Processo de constituição de identidade circular; uma rede de produções metabólicas que produzem 
uma membrana que torna possível a existência mesma da rede. Esta circularidade fundamental é, 
portanto uma autoprodução única da unidade vivente em nível celular. O termo autopoiese designa 
esta organização mínima do vivo (Maturana e Varela 1997, p.47). 
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Nesse ponto, Gumbrecht (2010) transborda nas intensidades das 

experiências vividas uma leitura de formação estética baseada na relação de 

presença com as coisas no mundo, uma epifania que dá poder aos que se 

reconhecem nesse processo capacitando-os a serem produtivos no olhar.  

Obviamente que essa forma intuitiva não pode estar alicerçada em algo 

fechado, cuja origem se aprisione apenas na mente de um indivíduo sem dialogar 

com outros, como um diretor de teatro tradicional ruim. Somos seres influenciáveis 

pelo entorno desde nossa concepção, ampliados quando aos sentidos chegam 

estimulações variadas que acabam por gerar mapas mentais da vida. Ao fazermos 

isso estamos admitindo que o “outro” tem participação fundamental em nossa 

formação, e assim uma idéia não pode ser resultado de apenas um corpo no mundo. 

Porém, conceber que criar em grupo é um processo humano também é admitir as 

subjeções introspectivas deste processo. O pensamento, apesar de influenciado 

tem um poder de se reorganizar à maneira das experimentações do indivíduo e 

nesse ponto, a quantidade de possibilidades é grandiosa, pois “não só a causa atua 

sobre o efeito, senão que o efeito retro-atua informacionalmente sobre a causa 

permitindo a autonomia organizacional do sistema” (MORIN, 2003, p. 40).  

Logo, por mais que passemos por uma mesma experiência, algumas 

sensações poderão parecer iguais, mas estas serão absorvidas pelo nosso 

organismo diferenciadamente, já que temos causa e efeito agindo na interpretação 

do mundo pelo pensamento. Thomas Khun amplia a discussão sobre os processos 

de percepção e interpretação das experiências: 

 
 

Tanto no sentido metafórico como no sentido literal do termo “visão”, 
a interpretação começa onde a percepção termina. Os dois 
processos não são o mesmo e o que a percepção deixa para a 
interpretação completar depende drasticamente da natureza e da 
extensão da formação e das experiências prévias. (2001, p. 244) 

 
 
Assim, apesar de estudos teórico-práticos não tão aprofundados posso dizer 

que estes alunos como experimentadores da arte, se compõem satisfatoriamente 

num ambiente cênico. O dito amadorismo, de início, não é um fim em si mesmo, 

torna-se um princípio otimista da ação do fazer teatral. Refuto que o perigoso é a 

constância do sistema, a estagnação dentro do processo sem nenhuma evolução 

criativa.  
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Identificar nestes amadores um potencial para gerenciarem um grupo, e a 

partir de cada corpo encaminhar uma decisão dentro da coletividade, é respeitar a 

evolução individual na atuação teatral. Fala-nos Khun sobre métodos de descoberta 

pelo estudante: 

 
 

O estudante descobre, com ou sem assistência de seu instrutor, uma 
maneira de encarar seu problema como se fosse um problema que já 
encontrou antes. Uma vez percebida a semelhança e apreendida a 
analogia entre dois ou mais problemas distintos, o estudante pode 
estabelecer relações entre símbolos e aplicá-los à natureza segundo 
maneiras que já tenham demonstrado eficácia anteriormente. 
(KHUN, 1998, 234). 

 
 
Cabe-me congraçar, que experimentações são essas trazidas pelos alunos 

para conseguirem estabelecer parâmetros organizacionais dentro de uma desordem 

inicial? Que modelos estabelecem uma contribuição na construção de uma peça? 

Quais são as pessoas com quem conversam? Que livros já leram? Que filmes 

assistiram? Quais músicas o surpreendem? Isso acaba por gerar um processo 

primário de autonomia do indivíduo, onde este não poderá jogar a decisão de sua 

vida nas mãos de outros.  

Para um adolescente, promover decisões em grupo é mais que um caminho 

tortuoso na descoberta de seu verdadeiro ser, é um prenúncio, ou até uma 

antecipação do seu mundo adulto no que tange às responsabilidades por suas 

escolhas. Com isso, percebo variadas maneiras de organizar pensamentos, 

resultando numa metodologia própria. Dessa forma, não podemos mais pensar no 

correto a ser feito, porque se vamos tentar experimentar algo novo o caminho é 

“desconhecido” e, portanto não deverá ser correto e nem baseado apenas em 

conceitos. O correto coloca-nos modelos impositivos ditando o que deve ser feito, 

sentido, criado, e daí não temos a transgressão de criar.  

 
 

Nenhuma criação existe sem experiência. Quaisquer que sejam as 
diferenças entre a linguagem cientifica, a linguagem filosófica e suas 
relações com as línguas ditas naturais, os functivos (entre eles os 
eixos de coordenadas) não preexistem inteiramente prontos, não 
mais que os conceitos; (DELEUZE, 2004, p. 166) 
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3.2.4 PAN, AINDA IDENTIFICANDO O CAMINHO DAS PEDRAS 

 
 
No caminho dos diretores da peça é possível identificar pedras no sapato que 

incomodam suas relações gerenciais com os outros. Nas palavras dos alunos, 

observamos que a parte mais pedregosa é o lado das emoções, no saber “lidar” com 

as dificuldades impostas pelo “outro”. Essas se dão no envolvimento com o outro de 

forma passivo-ativa, já que o diálogo é constituído de diligência e passividade, 

confrontando as ideias e obrigando os envolvidos a abstrair conceitos: ordenando os 

saberes, desequilibrando definições, interagindo com os outros e reorganizando as 

novas ideias (MORIN, 2005). Nas sequências  abaixo, observamos as dificuldades 

em harmonizar o ambiente, por muitos não dialogarem com os outros. 

 
 

No começo foi meio difícil porque tinha gente que eu não falava tanto 
[...] depois todo mundo foi se falando pra saber sobre a peça [...] aí 
todo mundo foi se unindo. (AD01). 

 

Tinha duas pessoas que num se falavam, aí depois da peça, 
começaram a se falar (AD02). 
 

Teve problemas [...] uns não queriam fazer a peça porque era com 
quem num se dava bem, num falava. (AD05). 

 
 

Esse processo grupal funciona através de relações equilibradas de força entre 

seus participantes ou pela presença de uma figura que detém o poder de determinar 

as obrigações e normas de regulamentação do grupo. O diretor, quando este se 

constitui como líder, estabelece essas relações de poder, determinando o grau de 

participação dos sujeitos nas decisões a partir de um processo de socialização que, 

intensificada pela troca de experiências com o outro, estimula a aquisição da 

linguagem ética em código.  

A este propósito, podemos destacar formas distintas de direcionamento em 

um grupo escolar, principalmente quando se trata de um trabalho teatral envolvendo 

pelo menos 180 pessoas por ano num festival escolar de teatro.  A “parceria” seria 

uma das primeiras maneiras e teria como base a harmonia entre os membros do 

grupo para alcançar um objetivo comum.  
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No teatro de grupo35 acontece um pouco do sistema deparceria, porém se 

diferencia do projeto, porque neste projeto temos duas pessoas ocupando uma 

mesma função simbólica, enquanto que no teatro de grupo isto só é viável quando 

os indivíduos possuem interesses em comum mantendo a cooperação, pois quando 

não, essas regras podem ser burladas com certa facilidade, a partir de alguém que 

se sinta injustiçado por outro, dando início a um problema de relacionamento.  

No entanto, quando a pessoa tem a sensibilidade para perceber que não 

deve, pelo menos naquele instante, direcionar críticas negativas, também estamos 

exemplificando um sistema de parceria, já que existe um objetivo final pelo qual os 

fins não justificam os meios. Nas escritas abaixo existe um medo de perder a 

parceria daquela pessoa, resultando em um desastre no objetivo final. 

 
 

[...] eu queria falar uma coisa pra uma pessoa, mas tinha medo dela 
ficar com raiva de mim, ficar triste. (AD07). 

 
[...] ocorreu sim deu não falar pra aquela pessoa não ficar chateada 
[...] não querer mais fazer a peça, ter ficado com raiva, então preferi 
ficar calada [...] (AD11). 

 
 
Há também a forma autoritária de coordenar os relacionamentos entre os 

sujeitos tendo este o direito de, pelas regras sociais, assumir determinado poder. No 

caso do projeto os diretores foram eleitos pelos próprios colegas. Assim, um 

indivíduo pode usar a violência verbal para ser reconhecido como autoridade, e 

determinar o que é certo e o que é errado pela ação do medo. Porém descobre que 

esta forma não leva ao entendimento no grupo. Sobre os conflitos de uma relação 

autoritária num grupo nos fala Koudela: 

 
 

A relação autoritária percebe a regra como lei. Na instituição lúdica, a 
regra pressupõe processo de interação. O sentido de cooperação 
leva ao declínio do misticismo da regra quando ela não aparece 
como lei exterior, mas como o resultado de uma decisão livre porque 
mutuamente consentida. Evidentemente, cooperação e respeito 
mútuo são formas de equilíbrio ideais, que só se realizam através de 
conflito e exercício da democracia. O consentimento mútuo, o acordo 
de grupo determina as possibilidades de variação da regra. 
(KOUDELA, 1990, p.49) 

                                                             
35

 O Teatro de Grupo constitui uma categoria de organização e produção teatral em que um núcleo de 
atores movido por um mesmo objetivo e ideal realiza um trabalho em continuidade e, estendendo sua 
atuação a outras áreas, principalmente no que diz respeito à própria concepção do projeto estético e 
ideológico, o grupo acaba por criar uma linguagem que o identifica. (ANDRADE, 2010, p. 225) 
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Nisso, existe a liderança em si, que seria então uma autoridade não imposta, 

mas, conquistada por um indivíduo dentro do grupo. O exercício da liderança é 

conseguido sem imposição, através do carisma, da harmonia de interesses, do 

companheirismo, do consentimento (SROUR, 1998). Abaixo exemplos autoritários: 

 
 

[...] eles não entendiam por eu gritar por eu brigar [...] ficamos de mal 
durante dois, três dias [...] muita gente ficou com raiva de mim, mas é 
normal [...] (AD11). 

 

Quando eu cheguei pra eles, eu tive que ameaçar, foi na base da 
ameaça. Eu disse “olhe, é o seguinte, se não fizer, não vai passar de 
ano”. E aí eu disse “olhe, só falta menos de um mês”. E aí eles 
mesmos se desesperaram. (AD20) 

 
 

As relações estabelecidas nos grupos das peças formam um misto destas 

maneiras, tendo em vista que nenhuma das funções teatrais exercidas pelos alunos 

é individualizada, ou seja, em todos os grupos há pelo menos duas pessoas 

assumindo funções iguais. Assim, enquanto um diretor é permissivo o outro estimula 

a parceria; em outros momentos o autoritarismo briga com a liderança, e assim vão 

sendo construídos os métodos teatrais neste processo. E é aí, quando eles têm 

sensibilidade para perceber que pelo menos num instante, não devem agir pela 

força, que ilustramos um sistema de parceria, pelo qual fins não justificam os meios.  

Criar novos conceitos, metodologias virgens, espaços inexplorados estando 

consciente destes processos, não é tarefa fácil. Nisso, para estes adolescentes é 

importante a figura do professor, não como um diretor, ou explanador de conceitos e 

sim como um problematizador que possa estabelecer outras crises, incitando-os a 

se assumirem num processo de descoberta, onde “segundo o veredicto 

nietzschiano, você não conhecerá nada por conceitos se você não os tiver de início 

criado, isto é, construído numa intuição que lhes é própria” (DELEUZE/GUATARRI, 

2004, p.15).  

Assim, saber é fazer, e fazer é saber, como nos induz o pensamento de 

Maturana (1997). Duarte Júnior diz que “se, um problema inusitado aparece neste 

cotidiano, procuro resolvê-lo a partir do conhecimento já cristalizado pelo meu dia-a-

a-dia, buscando integrar esta nova realidade problemática àquela não problemática.” 

(1990, p.31). E é por isso, que podemos vislumbrar princípios metodológicos – a 

serem destrinchados na dissertação – pelos depoimentos dos alunos-diretores: 
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Admiro Selton Melo um cara novo que quando ele interpreta um 
personagem ele se entrega pra aquilo, eu sinto isso. (AD05) 

 
[...] tem que dar exemplo. Como é que você pode dizer “faça isso” se 
eu não faço? Então acho que, acima de tudo, ela tem que ser a 
liderada, pra depois ela poder liderar. (AD16) 

 
Já apresentei uma peça na igreja, faço parte do grupo de Teatro e 
apresentei uma pantomima anteontem. O nome da peça é 
Everything, é massa, da banda Lighthouse. (AD13) 
 
[...] tomando como exemplos de animais, as características 
dependem do habitat, então pras características dos diretores, 
depende da turma. Se for uma turma unida, não precisa ter muita 
coisa, precisa só ter vontade de fazer e pronto. Se for desunida, 
precisa ter moral, precisa ameaçar, por isso que depende da turma 
pra ter as características que o diretor precisa ter. (AD09) 

 
A peça se passa no nordeste do Brasil, então tem certas coisas que 
significam, por exemplo, um personagem, um velho que gostava 
muito de beber, é uma coisa, as mulheres, essas coisas de cabaré 
também, tem muitas aqui, eu não freqüento, (risos) tem aquele 
homem bravo, feroz que gosta de brigar, então eu já vi muitas 
dessas figuras aqui no bairro. (AD07) 

 
 
Com isso, Lopes fala que “o conteúdo expresso espontaneamente [...] está 

direta e intimamente ligada com o ambiente que cerca o indivíduo. Isto acontece 

mesmo que os elementos a serem reelaborados pela expressão e pela criatividade 

não estejam presentes, retidos apenas pela memória” (LOPES, 1989, p.60)   

Por fim, temos de aceitar que o ser humano vive em sociedade, e coexistir 

nesta é permitir corpos se comunicando a todo instante. Entendendo essa 

necessidade de comunicação, devemos compreender que em toda comunicação há 

valores divergentes, níveis culturais variados, entrando em constante choque de 

desorganização, reorganização e organização, num dinamismo impossível de se 

desvencilhar o individual do coletivo. Nas reflexões de Capra (2003) uma teia 

indivisível que interliga a todos, uma teia invisível que não nos deixa sair do todo 

para o ser solo, sem que ou ação do artista tenha gênese no coletivo, ou a 

consequência de suas criações repercuta no conjunto social.  

Eis a importância de um teatro que educa; que estimula o pensamento 

humano a reflexionar sua existência enquanto ser social. Com isso no século XXI 

não existe espaço apenas para o teatro da fantasia, necessário quando dá lucro ou 

prazer, como também para o teatro informativo, reflexivo, educativo que contribui 

para a informação e formação do ser humano globalizado (SEVCENKO, 2001).  
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Assim, os alunos se envolveram acreditando serem personagens de uma 

realidade diferente das suas, com outros problemas e alegrias, compreendendo que 

seu mundo não se resume ao concretismo materializado das dificuldades, e sim num 

sistema que aparenta ser caótico, mas possível de ser manipulado. Quanto aos 

alunos-diretores descobriram que a “Terra do Nunca” não diz respeito à ação de não 

conseguir algo na vida real ou ficcional. Como Peter Pan, cada um conseguiu 

imaginar estar num local diferente do habitual e sentir-se capaz de ampliar o 

horizonte além da “ilha periférica” de Felipe Camarão. 

 

 

3.3 ALUNOS NO PAÍS DAS MARAVILHAS  

 

 
A senhora me desculpe, mas no momento não tenho muita certeza. 
Quer dizer, eu sei quem eu era quando acordei hoje de manhã, mas 
já mudei uma porção de vezes desde que isso aconteceu (...). Posso 
explicar uma porção de coisas, mas não posso explicar a mim 
mesma (...). (CARROLL, 2002) 

 
 

A mesma proposta de confundir a mente do leitor no trecho acima, se repete 

na mente de jovens que estão em um processo de mudança no período da 

adolescência. Neste subitem, me deterei a entender os processos psicopedagógicos 

dos alunos-diretores frente a outros alunos. Ou seja, como lidaram com “o outro” 

sendo responsáveis por uma encenação na escola? A história ficcional (literatura) 

escolhida foi da “Alice no País das Maravilhas”, porque, assim como Alice, os alunos 

que participaram do processo teatral mudaram uma porção de vezes, não apenas 

por se transformarem em personagens, mas por apreenderem conteúdos do aspecto 

relacional interferindo diretamente em seu modo de pensar, de ser. Abaixo alguns 

depoimentos dos alunos-diretores sobre teatro e construções de cenas: 

 

 
Teatro é uma forma de você viver outras pessoas, outros lugares, 
outras épocas. (AD01) 
 

[...] é um jogo entre adultos, que quando os adultos passam a ser 
adultos, não brincam mais, o Teatro é uma forma de eles reviverem 
isso, a brincadeira. (AD13). 

 

[...] eu gosto de ver o mundo com outros ângulos [...] eu não queria 
ver algo do mesmo jeito que as pessoas costumam ver (AD11) 
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[...] quando você está no palco, você não é mais você. Você encena 
uma pessoa que você não é; se entrega pra aquelas pessoas, então 
quando você faz isso verdadeiramente, toma outras atitudes, outros 
pensamentos, fala aquilo que não deve falar, aquilo que deve 
realmente falar, é um lugar fantástico de estar. (AD06) 
 

 

Por isso, a brincadeira quântica de ser e não ser, estar e não estar do teatro 

encaminha para a história de Alice, já que esta é um tanto surreal, e brinca com 

certos conceitos como: o tempo, o espaço e o corpo. Parece-me apropriado justificar 

o uso da história ainda por dois vieses. O primeiro, diz respeito à idéia que vem 

sendo discutida durante toda a dissertação sobre realidade e ficção. Ou seja, as 

sensações da personagem, os dilemas, as mudanças, as relações estabelecidas 

acabam por misturar estas duas maneiras de ver o mundo. O segundo viés está 

relacionado aos conceitos de tempo, espaço e corpo mencionados acima. Eles são 

coincidentes com os objetos do teatro e, portanto pertinentes para fazer um 

cruzamento entre a pesquisa em artes cênicas com a psicopedagogia, tendo em 

vista que esta especialidade lida com os processos de aprendizagem do aluno e 

ainda, faz parte de minha formação.  

Numa síntese rápida a história de Alice aborda as transformações vividas pela 

personagem principal ao se deparar com diversas situações problema. Alice, que na 

verdade está dormindo, entra num mundo ficcional, onde pode crescer e diminuir, se 

relacionando com outros personagens não humanos, e com “lógicas” diferentes do 

dito mundo real. Assim, ela precisa quebrar alguns conceitos, defender outros e 

esconder mais alguns, para poder sobreviver neste lugar controlado pela rainha de 

copas. Tartaruga, coelho, chapeleiro, lagarta, rato, leitão, lebre e gato, todos 

participam desta história fantástica que apenas são um espelho ao contrário do 

mundo real. Com isso, temos em uma das interpretações do texto de que Alice está 

se transformando em uma adolescente e, por isso, não sabe mais quem é:  

 
 

Ai, meu Deus! Como tudo está esquisito hoje! E pensar que ontem 
tudo estava normal. Será que eu mudei durante a noite? Vamos ver: 
eu era a mesma quando me levantei esta manhã? Estou quase me 
recordando que me sentia um pouquinho diferente. Mas, se eu não 
sou mais a mesma, a pergunta é: ‘Quem afinal eu sou’? Ah, aí é que 
está o problema! (CARROLL, 2002, p.30) 
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Da mesma forma, os alunos do projeto de teatro sentem a normalidade do 

mundo não mais como ontem (infância), e sim, como adolescentes duvidosos – 

vivendo em um mundo caótico e cheio de contradições – quanto ao que se tornaram 

após esta experiência como teatro, principalmente as “Alices”, ou alunos-diretores.  

 
 

3.3.1 Caindo no tubo mágico do teatro 

 

Apesar do texto de Lewis Carroll tentar dificultar (por meio da inversão de 

sentidos da realidade) as relações cognitivas e emocionais que o leitor estabelecerá, 

podemos observar que existe uma preocupação em despertar a curiosidade tanto de 

quem lê quanto de Alice que deseja conhecer sempre mais. Logo no início do livro, 

Alice ardendo de curiosidade, corre para alcançar o coelho branco que estava 

atrasado e se enfia num buraco sumindo aos olhos da personagem. Este buraco vai 

levá-la para outras aprendizagens, fazendo-a lidar com a surpresa do destino final. 

Para os alunos, a analogia é pertinente, por existir uma curiosidade despertada ao 

se indicar a possibilidade de se realizar um projeto com teatro. E essa curiosidade 

faz parte do ser humano em querer sempre saber, como coloca Alicia: “Aprender 

supõe curiosidade” (FERNANDEZ, 2001, p. 186). 

Nesse sentido, alguma coisa precisa estar escondida para poder despertar no 

aluno esta curiosidade, pois se o educador mostrar tudo ao aluno não dará chance 

dele inferir algo novo ou pesquisar, assim só se deseja aquilo que não se tem. 

Exatamente por isso, a proposta de colocar os alunos como diretores ganha sentido, 

pois mesmo não tendo adentrado neste universo do teatro o aluno fica curioso para 

aprender como lidar consigo na nova proposta de dirigir. 

Por isso, convido o leitor a entender que cada aluno é um ser social, e a partir 

disso proponho a “queda no buraco mágico do teatro” como uma educação do 

autoconhecimento em que eles entendem seus sentimentos e têm consciência de 

suas limitações. As “porções de coisas” ditas por Alice vêm em consequência desse 

mergulho interno e não ao contrário. Portanto, a aprendizagem no teatro não pode 

ser vista como um acúmulo de conteúdos que nada têm significância com a pessoa 

interna e sim como uma reflexão sobre os repertórios dialogados com o outro, 

mediados pelo educador, para construção cognitiva do sujeito. O teatro agrega ao 

fazer artístico, uma rede de relacionamentos durante o percurso de criação.  
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3.3.2 Relacionamentos num corpo que diminui e cresce 

 
O crescimento e a diminuição do corpo não se associam ao biológico apenas, 

como também na maneira de se relacionar com as pessoas dentro de um âmbito 

escolar. Os alunos têm de amadurecer na própria ação de se relacionarem e isto 

provoca, por vezes reações de minimização da auto-estima, ou de gigantismo da 

agressividade, por fim, do não saber lidar com pessoas nas situações. Em uma 

escola se faz importante que a relação do professor com o aluno seja saudável e 

respeitosa como defende Freire (2006) na pedagogia da autonomia.  

Porém, não apenas as relações do professor com o aluno se destacam na 

construção cognitiva deste, também o outro aluno leva para o âmbito das relações 

interpessoais, inteligências múltiplas que permutam os conhecimentos de forma 

singular. De acordo com Mailhiot (1976), as relações interpessoais, pesquisadas por 

Kurt Lewin, constataram o quão relacionado estão à produtividade e eficiência de um 

grupo, não somente com a competência de seus membros, mas, sobretudo com a 

solidariedade de suas relações interpessoais.  

Já Schutz (apud MAILHIOT, 1976), aborda a teoria das necessidades 

interpessoais: necessidade de ser aceito por um grupo, de se responsabilizar por 

sua existência e manutenção e de ser valorizado pelo grupo. Tais necessidades 

formam a tríade de que fala Mailhiot (op. cit.): necessidades de inclusão, controle e 

afeição, respectivamente. 

Considera-se, portanto, a existência de uma “inteligência interpessoal” como 

sendo a capacidade de entender e reagir corretamente diante de desejos, 

interesses, ideias, humores, temperamentos, valores e motivações de outras 

pessoas. Todo ser humano é dotado de razões e emoções, entretanto, inversamente 

do que nos é proposto por uma cultura elitista, a inteligência interpessoal propõe que 

sejamos emocionais e racionais, tomando por base a empatia e aptidões sociais que 

através de hábitos, atitudes e comportamentos culturais pode tornar uma pessoa 

bem aceita (GARDNER, 1995). Neste ponto aprofunda Frei Beto: 

 
 

[...] cultura é uma questão de sensibilidade e de valores 
subjetivos. Por exemplo, a palavra inteligente derivada do latim 
‘intus legeri': aquele que é capaz de ler por dentro. Existem 
pessoas analfabetas que são sumamente inteligentes, porque 
captam pessoas e situações por dentro; isso é cultura. 
(CENPEC, 2003, p. 110) 
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Alice se envolve inteligentemente com diversos personagens no decorrer da 

história e com cada um estabelece um diálogo de maneira peculiar. Da mesma 

maneira, quando o aluno se vê “obrigado” a trabalhar em um grande grupo na 

escola, se depara com variados personagens da vida real, que têm posturas 

educacionais diferenciadas. Por isso, a dinâmica desses grupos dependerá de que 

papéis os membros integram e de que forma interagem, afetando inclusive, a 

postura comportamental dos participantes e a noção de grupo. Alguns alunos-

diretores falam das relações estabelecidas reconhecendo a segregação de grupos e 

a influência na confluência desses grupos pelo teatro: 

 
 

Era uma turma que nunca tinha se envolvido com Teatro, com esse 
projeto, então era uma turma imatura em termos disso [...] (AD06) 

 
[...] a turma era separada, metade da sala não conversava com a 
outra, então pra juntar essas duas foi difícil. (AD20) 

 
No começo foi bem difícil, porque [...] o clima da sala, aquela coisa 
separada, eu não tinha afinidade com o pessoal do outro lado, então 
até me adaptar, conversar com eles, chegar pra ter uma conversa 
sobre o que tava trabalhando, como tava fazendo, foi bem difícil, mas 
com o tempo foi se adaptando, o tempo foi trazendo aquelas coisas, 
e eu acho que consegui fazer algo que prestasse. (risos). (AD14) 

 
Quando eu fiz a peça eu não falava com a maioria assim, a metade 
da sala. Aí depois da peça juntou todo mundo, todo mundo se falava. 
(AD15) 

 
[...] grupos que antigamente não se interagiam, agora estão 
interagindo, porque lá na sala é bem diferente, grupo dos meninos e 
grupo das meninas, agora estão interagindo. (AD04) 

 
houve muitos conflitos pessoais que levou pessoas a não cumprirem 
os seus papéis, porque os seus papéis estavam ligados a outras. 
Pessoas que eram inimigas, aí ficaram tensas, ficaram com raiva, e 
disse “eu não vou fazer isso, porque tal pessoa tá nesse grupo e eu 
não quero fazer essa função com ela”. Aí acabou que voltaram a se 
falar e deu tudo certo. (AD16) 

 
 

Houve um caso bem específico nesse processo que chamou a atenção de 

todos inclusive a minha, como pesquisador. Os atores que interpretavam os 

personagens Jesus e Maria da peça “O auto da Compadecida”, no ano de 2009, não 

se falavam na vida real. Essa ironia do destino deu ao teatro essa capacidade de 

juntar numa mesma cena personagens que se amam, mas que como atores não se 

toleram, e isso já vale o ingresso.  
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A escolha dos atores pelos alunos-diretores foi coincidente (não proposital) e 

fez com que em vários momentos Jesus quisesse desistir de fazer a peça. Neste 

caso, havia uma resistência por parte dos dois, em aproximar-se, ou seja, em tomar 

a iniciativa para a construção de uma relação afetiva. Enquanto o espaço se 

restringia apenas à sala de aula não existia problema, pois as atividades eram 

separadas, os trabalhos eram com outros grupos, as carteiras ficavam distanciadas 

e isso contribuía para o clima de omissão em relação aos dois. 

 
 
[...] X36 e Y num se falava. Jesus Cristo e Maria sem se falar seria 
ruim. [...] tinha uma parte que eles tinham que pegar na mão. E que 
ela beijaria a mão dele. [...] ele não queria olhar pra cara dela [...] 
olhava pra outra pessoa [...] (AD03).  

 
[...] os quase principais não se falavam [...] Maria e Jesus que [...] 
tinham que está se comunicando não se falavam [...] (AD11)  

 
 

No entanto, quando os alunos-diretores propuseram que os dois fizessem 

parte de uma mesma cena de forma tão envolvente, ambos se sentiram olhados, 

vigiados, coagidos pelos amigos a quebrarem essa barreira. Aprender a lidar com 

essa situação iria depender de uma reflexão interior, reavaliando a postura de cada 

um. “Nunca se imagine como não sendo outra coisa do que aquilo que poderia 

parecer aos outros [...]” (CARROLL, 2002). Desse modo, as seqüências discursivas 

abaixo colocam o teatro na transformação das relações de pelo menos dois jovens. 

 
 

[...] agora eles estão se falando [...] no dia da apresentação eles  [...] 
olharam um pro outro, uma coisa que eu achava que num ia 
acontecer. (AD3). 

 
[...] na apresentação eles conseguiram olhar um dentro do olho do 
outro [...] Depois da peça [...] começaram a se falar [...] por incrível 
que pareça. (AD11). 

 
 
Grotowski fala que está “convencido de que, no todo, mesmo no último caso, 

o espetáculo apresenta uma forma de psicoterapia social, embora para o ator seja 

uma terapia apenas se ele se entregou inteiramente à sua tarefa.” (1971, p. 31) 

 

                                                             
36 Neste caso, utilizou-se as letras X e Y para substituir os nomes reais dos alunos de forma que haja 
a preservação da identidade dos entrevistados. 
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3.3.3 Qual a direção que eu devo seguir? 

 

“Acorda Alice. Está no país das maravilhas?” Na verdade, esta pergunta não 

é direcionada ao exercício decodificador do leitor nesta dissertação. Esta pergunta 

popularizada é muito utilizada hoje para referenciar alguém que está no “mundo da 

lua”, e que não sabe que direção seguir. Naturalmente, essa expressão lunática não 

é um elogio à criatividade do aluno, ou a capacidade do mesmo em se transmutar 

para outros lugares, diz respeito muito mais a palavras como: desconcentração, 

desatenção, indiferença, desrespeito, distração, dentre outras de cunho negativo.  

Essa realidade se coloca também na interação do professor com o aluno em 

sala de aula, quando temos dentro de uma aula desinteressante um aluno que 

desvia seu pensamento para outros lugares de seu interesse. Na verdade existe 

uma preocupação muito maior de se passar um conteúdo científico sobre a lua, que 

tentar entender qual o mundo vivente daquele aluno lunar. Daí nos fala Fernández: 

 
 

Se um aluno "está no mundo da lua", o problema do professor será o 
de como trazer a "lua" ao mundo da criança, já que, se quiser 
expulsar a "lua" da aula, expulsará também o aprendente que há em 
seu aluno. Por outro lado, essas "luas" costumam estar habitadas 
pelas situações mais dolorosas da vida das crianças. (2001, p. 113) 

 
 
E por mais que os professores saibam dessa realidade dolorosa dos alunos, 

muitas vezes conseguem piorar a sensação, atribuindo um estigma maléfico que 

apenas irá baixar sua auto-estima. “Cortem a cabeça deles” diz a rainha na literatura 

de Lewis Carroll (2002), da mesma forma (não literal) que fazem determinadas 

relações hierarquizadas do professor para com o aluno. 

No caminho dos alunos-diretores existe uma pedra que incomoda suas 

relações com os outros. Observamos que a parte mais difícil é o lado das emoções, 

no saber “lidar” com as dificuldades impostas pelo “outro”.  Essa parte afetiva é 

importante por referenciar reações que a pessoa terá durante sua vida no tocante à 

sua auto-estima, autocontrole e capacidade de iniciativa (LIDGREN, 1975).  

As pedras jogadas para os diretores funcionam de maneira negativa 

aguçando a insegurança e o sentimento de incapacidade que refutam a 

aprendizagem, no entanto, existe no teatro, através dos jogos e do envolvimento de 

grupo, a pedra preciosa da interatividade que gera pelas relações, aprendizagens. 
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As aprendizagens se dão no envolvimento com o outro de forma ativa, já que 

o diálogo é constituído de diligência, confrontando as ideias e obrigando os 

envolvidos a abstrair conceitos: ordenando os saberes, desequilibrando definições, 

interagindo com os outros e reorganizando as novas ideias (MORIN, 2005). Esse 

processo grupal funciona através de relações equilibradas de poder entre seus 

participantes ou pela presença de uma figura que detém o poder de determinar as 

obrigações e normas de regulamentação do grupo não apenas de uma maneira 

lógico-racional e individual, mas sensível e coletiva.  

Morin (2005) evidencia os problemas na forma de pensar apenas 

racionalizada e com divisões que fragmentam o saber, fazendo assim uma defesa à 

união do individual e coletivo, da parte com o todo, do singular com o plural, do 

homem com a natureza, da razão com a emoção, enfim, da racionalização com a 

sensibilidade. Essa sensibilidade segundo Patto (1997) é construída, tanto em 

termos corpóreos quanto em aprendizagem subjetiva sobre o objeto, a partir de 

significados atribuídos na/em relação a outros, e essa relação é singular enquanto 

pensamento solo, porém coletiva enquanto manifestação deste pensamento (seja de 

forma consciente ou inconsciente). Desse modo, educar a sensibilidade faz parte 

também do desenvolvimento do humano paradoxalmente através da subjetividade e 

objetividade.  

 

 

3.3.4 Alice como Aluno-diretor 

 

 

Alice também nos faz pensar de maneira sutil sobre algumas questões 

existenciais: Quem sou? Por que sou? Num mundo em que a identidade, 

personalidade, tamanho, memória, lugar, língua, conhecimento, distância, sensação, 

velocidade, progresso e tempo são completamente simples de serem mudados, os 

alunos da mesma maneira passam a questionar o ser humano que são, 

resignificando a pergunta para como estão, por enquanto. Existe nesse contexto, 

uma identificação de características anteriores ao processo da peça e novas 

aprendizagens após o convívio, tanto consigo, quanto com os outros.  
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Ajudou a me soltar mais, porque eu era muito tímida [...] minha 
família começou a conversar mais sobre o nosso futuro, sobre o que 
é melhor pra gente [...] (AD01). 

 
[...] mudou [...] às vezes eu tinha vergonha de dar minha opinião pra 
família e depois não tive mais. (AD04). 

 
Sim, melhorou muito a minha comunicação com as outras pessoas, 
porque eu [...] mal falava com as pessoas, agora se eu precisar 
procurar um endereço eu sei me comunicar [...] (AD07). 

 
Eu acabei me tornando mais alegre, dando mais minhas opiniões [...] 
sabendo a hora de falar [...] (AD09). 

 
[...] eu fiquei mais compreensiva, aprendi a escutar os outros [...] a 
entender melhor [...] (AD11). 

 
 
Todas as palavras ditas acima convergem para as relações interpessoais, ou 

melhor, para o amadurecimento destas relações. As frases congraçam a família 

quando revelam a coragem em estabelecer um diálogo opinativo sem punição; o 

outro enquanto ser que precisa ser ouvido e ao mesmo tempo escutar; e 

principalmente as características emocionais desenvolvidas no próprio ser, enquanto 

ato reflexivo de apontamento das qualidades e “defeitos” de convivência. Nesta 

última, a timidez é rechaçada, a vergonha é reprimida, a alegria é declarada e a 

compreensão é entendida como única forma de socializar-se respeitosamente. 

“Sentada com os olhos fechados quase acreditou estar ela mesma no País das 

Maravilhas, mesmo sabendo que quando abrisse os olhos novamente tudo voltaria a 

ser a chata realidade de sempre...” (CARROLL, 2002, p. 122)  

Assim, os alunos se envolveram e acreditaram serem personagens de uma 

realidade diferente das suas, com outros problemas, mas com muito mais alegrias 

se destacando na memória que findou. Por um instante, pelo menos, os jovens que 

participaram puderam compreender que seu mundo não pode se resumir apenas ao 

concretismo materializado em dificuldades, eles têm a liberdade de condensar suas 

emoções positivas em um outro mundo com outros personagens. Neste processo, 

as palavras que resumiram o projeto representam não apenas o entendimento de 

que o teatro realmente trabalha as relações interpessoais, como também que ele se 

faz necessidade para a construção do conhecimento cognitivo, pois este é 

correlacionado à afetividade:  
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[...] União, porque [...] tinha gente que não se falava, todo mundo 
começou a se falar [...] (AD01). 

 

[...] Grupo [...] porque a gente trabalhou em grupo (AD04). 
 

Amizade, porque isso caracteriza várias coisas, grupo [...] (AD06). 
 

Superação, porque a gente passou por vários momentos difíceis, 
mas no final deu tudo certo [...] (AD07). 

 
Resistência. Resistir a todos os problemas psicológicos, temporais e 
pressão [...] (AD09). 

 

Contribuição [...] alunos chegavam pra mim e pediam pra se 
envolver com [...] outra função que não fazia parte dele por ver a 
dificuldade [...] do tempo [...] (AD10). 

  
Eu acho que [...] passou da individualidade pra pluralidade, em que 
todos começaram a conversar pra coisa toda rolar. (AD16) 

  
 

Mesmo sendo reflexo de um otimismo exagerado de um professor que viu 

transformações acontecerem posso dizer através das palavras dos alunos que a 

união de um grupo gera amizades, que irão superar dificuldades, resistindo aos 

problemas de uma forma que as aprendizagens contribuirão para o amadurecimento 

de cada pessoa envolvida tornando o desejo individual em uma melhoria plural da 

coletividade. Alunos engenheiros/construtores de um país com cem mil maravilhosas 

surpresas, onde a curiosidade os faz mergulhar na cartola mágica do coelho branco 

chamado: Educação do Ser.  
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CAPÍTULO 04 
O DIRETOR ENTRE A FICÇÃO E A REALIDADE 

DE CONDUZIR  

 

 

 

 

 

 

Queremos ser os poetas de nossa própria vida, e, primeiro, nas 
menores coisas. (NIETZSCHE) 
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CAPÍTULO 04 

 
O DIRETOR ENTRE A FICÇÃO E A REALIDADE DE CONDUZIR. 

 
Neste capítulo, o leitor tem acesso à discussão de outros conceitos que fazem 

parte do universo de direção, para que compreenda o contexto do que será utilizado 

como objeto de análise no quinto capítulo, mas já faz neste interrelações às peças. 

Dentre os conceitos, está o próprio entendimento de direção teatral que 

estou empregando nesta pesquisa. Por isso começo pelo que se concerne sobre 

direção teatral dentro dos estudos de teóricos das Artes Cênicas – que coloco como 

ficções para os alunos, pois para eles era algo distante – e de como os alunos-

diretores lidam com os próprios conceitos de direção na realidade sem a teoria. 

Assim, é preciso focar os olhos para posturas, escolhas, adequações, o ritmo, o 

andamento, os compassos, no qual lidam alunos-diretores, dentro de pressupostos 

ligados a encenadores como Constantin Stanislaviski37, Mikhail Tchékhov38, 

Vsévolod Meyerhold39, Jerzi Grotowski40, Bertolt Brecht41 e Augusto Boal42. 

Complementar a isso, me debruço na segunda parte deste capítulo sobre o 

entendimento do próprio exercício de direção teatral dentro de um sistema de 

parceria, identificando aquilo que chamo de efeito de condução deste processo 

como imersão nas reflexões cênicas por dutos quânticos de trocas. 

Ora, o projeto que deu base à pesquisa utilizou filmes nacionais como mote 

criativo para o desenvolvimento de encenações, e assim, se faz necessário entender 

à relação do teatro com o cinema no Brasil e como é o sistema de adaptação de 

uma linguagem para outra. Estes dois mundos são esmiuçados de maneira a 

entender como opera um aluno-diretor em relação aos aspectos da encenação e do 

corpo dos alunos, no tocante, as especificidades das linguagens.  

                                                             
37

 Constantin Stanislávski (1863-1938). Ator, diretor e professor do teatro russo. Desenvolveu teorias 
sobre interpretação que podem ser encontradas em seus livros: A preparação do ator, A construção 
da Personagem e A Criação de um Papel. 
38

 Mikhail Tchékhov. Diretor de teatro que trabalha a partir de métodos pautados em Stanislávski e 
pública um livro muito importante chamado: Para o Ator.   
39

 Vsevólod Meyerhold (1894-1940). Diretor do teatro russo. Trabalhou com Stanislávski e introduziu 
na cena elementos de crítica social. 
40

 Jerzi Grotówski (1933-1999). Diretor de Teatro nascido na Polônia foi o criador do “Teatro Pobre”. 
Seus princípios se baseavam a partir da “via negativa” tentando detectar resistências dos atores. 
41

 Bertolt Brecht (1898-1956). Diretor alemão é uma das personalidades mais marcantes do século 
XX propondo um Teatro Épico que englobe o fazer teatral e a mostragem deste fazer para o público. 
42 Augusto Boal (1931-2009). Brasileiro que desenvolve, por meio de algumas ideias de Paulo Freire, 
o Teatro do Oprimido que visa a construção de um teatro pautado no contexto do oprimido. 
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Exponho, então, as relações entre o teatro e o cinema nacional e seus 

processos de identidade remetendo as adaptações de uma linguagem para a outra. 

Um último ponto para a discussão deste capítulo diz respeito ao entendimento 

de movimentos que integram a realidade com a ficção a que denomino “realicção”, 

ou seja, uma combinação destas duas formas de ver a vida que em tempos 

superados eram vistas como desgarradas, distantes em termos de representação da 

verdade. Tanto este conceito quanto outros citados anteriormente no texto são 

utilizados para análise dos processos das quatro peças no capítulo quinto. 

 

4.1 – Alunos na ficção e Diretores “na real”: Vários caminhos. 
 

Quando começo com uma provocação ao leitor propondo uma inversão de 

sentidos da ficção e da realidade para os cargos aluno e diretor, na verdade estou 

partindo do pressuposto que ambos os cargos assumidos pelos estudantes são 

reais e ficcionais. No entanto, os diretores das encenações na pesquisa se colocam 

primariamente na função de alunos, postura acreditada desde a presença na escola 

quando criança. Portanto, antes de tudo, se sentem como alunos, se colocam como 

alunos e dificilmente esquecem disto. Assim, esta postura não está ligada à retidão 

vertebral da coluna pelo bípede hominídeo, e muito menos ao conceito 

mercadológico da postura profissional defendida pelas áreas administrativas do 

marketing pessoal, mas sim ao modus operandi destes alunos que assumiram uma 

outra função: a de diretores em encenações teatrais. Manifestando maneiras 

próprias de lidarem com um construto teatral, com pessoas (seus colegas, pais, 

professores, diretores), com recursos (ou com a falta deles) e com uma cultura 

escolar hierarquizada. Mas, o que é um diretor teatral? Que características podem 

utilizar? Quais conceitos pedagógicos são possíveis espelhar nestes adolescentes? 

Patrice Pavis traz duas definições sobre a arte de conduzir atores e processos 

artísticos. A primeira delas é o diretor de teatro: “A figura do diretor de teatro, 

administrador, Intendant alemão ou artista encenador nomeado pelo governo 

contribui grandemente não só para a gestão, mas também para a estética dos 

espetáculos.” (PAVIS, 1999, p.100). No caso dos alunos-diretores, existe um teatro a 

ser administrado, mas este não se configura como profissional e muito menos 

nomeado pelo governo.  
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Assim, o âmbito administrativo passa muito mais pela responsabilidade em 

conduzir a turma num trabalho específico e pontual, que propriamente assumir um 

cargo duradouro, caso, por exemplo, de um líder de sala eleito na escola desde o 

início do ano. O depoimento abaixo respalda a dificuldade em ser administrador: 

 
 

Eu aprendi uma coisa com essa peça, que eu não nasci pra 
administração. Eu acho que se eu tivesse ficado no cenário, eu podia 
até ter feito melhor, porque eu já tava com as idéias de roteiro, tava 
com as idéias de cenário tudo na minha cabeça, mas não foi aceito 
pelo pessoal. Porque eu acho que... eu aprendi uma coisa: não sirvo 
pra administração. (AD13) 

 
 
A segunda definição trazida por Pavis se harmoniza bem à função exercida 

pelos alunos-diretores e diz respeito ao termo de encenador: “Pessoa encarregada 

de montar uma peça, assumindo a responsabilidade estética e organizacional do 

espetáculo, escolhendo os atores, interpretando o texto, utilizando as possibilidades 

cênicas à sua disposição.” (PAVIS, 1999, p. 128).  

Quanto à questão do processo de formação de um encenador Stanislávski 

propõe que: “(...) no se pude crear un director, un director nace" (apud, COLLAÇO 

1988, p. 145). E ao mesmo tempo observa um aspecto pedagógico onde: "Es 

posible crear una atmósfera favorable en la cual él pueda desarrollarse". (apud, 

COLLAÇO 1988, p, 145). Assim, para ele "existen directores que se hacen y 

directores que nacen" (apud, COLLAÇO, idem). Neste ponto, acredito muito mais na 

criação de atmosferas favoráveis para desabrochar o encenador, de maneira a 

potencializar a sensibilidade do sujeito enquanto condutor de processos criativos. 

Em outro ponto, De Marinis coloca que direção: "[...] se trata de un oficio que 

no se puede enseñar, sino sólo aprender" (apud, COLLAÇO 2005, p. 153). E 

Grotowski define esta pessoa como "[...] alguien que enseña a los otros algo que el 

mismo no sabe hacer". "Só que não se pode receber essa técnica em escola 

alguma, a aprendemos só com o trabalho" (apud, COLLAÇO 2007, p. 214). Segundo 

Wilson, 

 
 

[diretor é] Aquele que realmente tem uma perspectiva geral – e uma 
total responsabilidade de tentar reunir os vários elementos do teatro 
– é o diretor. Já que embora trabalhem em conjunto, esses artistas 
devem por necessidade, se ater a segmentos da produção, mais do 
que a todo empreendimento. (WILSON, 1979, p.01) 
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Wilson enfatiza uma concepção de direção teatral um tanto fora dos eixos do 

pensamento teatral pós-moderno, no entanto, fica difícil negar a continuidade de 

alguns paradigmas em relação à imagem de um diretor de teatro. Aquele como um 

ser solo que precisa deter todo o conhecimento acerca dos elementos artísticos e de 

produção dialogando quando necessário. A proposta de colocar dois alunos numa 

mesma função de diretor quebra essa realidade exposta, porém é notório o uso de 

alguns discursos pelos alunos que ocuparam esta função. Ainda têm o entendimento 

de ser um cargo de poder, onde o conhecimento deve ser compartilhado após 

amadurecimento individual, que enxerga alunos-atores como peças de xadrez a 

serem movidas num tabuleiro dito palco.    

Então, no caso do projeto o que existe são dois diretores – a que me refiro 

como alunos-diretores – por grupo de teatro (cada turma de 9º ano), que se 

comportam como encenadores, mas geralmente dividindo o cargo em duas partes: 

gestão produtiva do espetáculo com um aluno-diretor e a gestão de concepção 

estética do espetáculo com o outro. No entanto, vale salientar sobre aquele que 

se destaca como líder na turma. Este acaba encaminhando a encenação, tanto na 

produção quanto na concepção, para libertação de velhos valores e inserção de 

novas ideias convencendo grande parte do grupo, onde para a psicologia social:  

 
 

As ideias limitam o homem a certos grupos sociais, e os grupos 
sociais o limitam a certas ideias. Muitas ideias podem ser 
modificadas mais facilmente trabalhando-se o grupo do que 
trabalhando-se o indivíduo. O descongelamento de ideias é a 
consequência normal do ingresso em novo grupo; é obtido através 
de contato com novos fatos e novos valores. Um líder de discussão 
hábil pode criar condições favoráveis ao descongelamento de ideias 
antigas e a adoção de novas.  (KLEIN, 1974, p.106) 

 
 
Portanto, um diretor que se constitui como líder, estabelece essas relações de 

poder, determinando o grau de participação dos sujeitos nas decisões a partir de um 

processo de socialização que, intensificada pela troca de experiências com o outro, 

estimula a aquisição da linguagem ética em código, como defende o historicismo de 

Hegel (1770-1831), com as instituições educativas operando nos graus de 

desenvolvimento da ética do indivíduo, nas etapas da formação do cidadão, 
libertando o sujeito humano da sua própria naturalidade e inserindo-o numa nova 

trama de relações humanas e sociais (CAMBI, 1999).  
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No texto “DIRETOR VERSUS EQUIPE” de Benedetti (1980), apesar de se 

referir a um contexto americano da década de oitenta, atenta para a possibilidade de 

se acometer no Brasil o mesmo problema instalado nos EUA. Falo da rivalidade 

entre os diretores e demais profissionais da criação teatral, figurinistas, cenógrafos. 

E isto é factível de se ver na realidade de uma escola pública de Natal, com 

adolescentes. Trata-se de um registro vivo da concretização 25 anos depois no 

Brasil do que acontecia nos EUA, porém com algumas soluções já apresentadas na 

própria prática. O texto faz uma diferenciação colocando de um lado os diretores e 

do outro os “designers”, já eu coloco dois alunos-diretores (muitas vezes se dividindo 

no grupo de produção e de criação cênica) e outros profissionais. Benedetti diz: 

 
 
Não existe uma relação de trabalho que seja tão crucial, no seu 
impacto para a totalidade, que a relação de diretor-designer. As 
escolhas feitas por eles, quase sempre em uma época em que o 
diretor não sabe exatamente o que vai acontecer, uma vez que os 
ensaios estão apenas começando, é que vão dar o tom visual e 
reforçar uma série de especificações que vão fazer a peça correr 
bem ou não. Se estas relações não são facilitadas pelo respeito 
mútuo e por uma comunicação efetiva, os conflitos normais – e 
embora possa parecer paradoxal, crescentes –, decorrentes da 
busca de um objetivo comum, podem chegar ao ponto de pertubar o 
delicado equilíbrio de amor e ódio que sublinha qualquer interação 
significativa e profunda. (BENEDETTI, 1980, p.10)    

 
 
O que acontece no projeto é, então, a divisão dos alunos-diretores em dois 

subgrupos, sendo um grupo de produção e outro de atuação. Cada um fica 

responsável pelo caminhar dos processos de início, mas mesmo assim trocam 

informações sobre a produção da construção cênica ao mesmo tempo em que os 

ensaios de atuação ocorrem. Isso gera uma interação natural de elementos 

complementares que efetivam a participação do coletivo na construção da peça.  

É nesse sentido que as peças do Vero da Arte se encaminham em sua 

concepção como projeto. Exatamente por propor a construção de um teatro por 

todos os membros integrantes de uma turma, assumindo variadas funções, é que 

existe essa idéia de um conjunto orgânico operando dentro de um sistema uno e 

“coletivo” (MAKARENKO, 2001). Um conjunto complexo devido à multiplicação dada 

pelas experiências de vida de seus membros. Nesse modo de ver dizemos que:  
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O teatro é uma das artes mais complexas, não envolvendo apenas 
um ou dois elementos, e sim, vários, e simultaneamente: texto, 
desempenho dos atores, figurinos, cenário, luz e perspectiva. Esses 
diversos elementos – uma mistura de tangível e intangível – devem 
ser reunidos num só conjunto orgânico. (WILSON, 1979, p.01) 

 
 

Por meio de ações integralizadoras os alunos-diretores se miscigenam 

criando este conjunto orgânico, incitado pelos diálogos e instrumentos 

metodológicos (criados pelos próprios) para partirem às concepções mais definitivas. 

Assim, planilhas de ações organizacionais que foram regradas por eles podem 

funcionar para entender os caminhos a serem percorridos. As planilhas no Vero da 

Arte são colocadas através de ações (palavras-chave) de cada função construindo 

um organograma de diálogos, como mostrado no exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe no organograma acima uma clareza objetiva de duas funções 

interligadas (cenografia e sonoplastia) dadas aos outros alunos, onde a preocupação 

está na realização das ações e na maneira de conseguir realizá-las. O organograma 

foi desenvolvido junto aos alunos de 2010, e de experiências com os alunos de 

2009. Posteriormente fizeram “planos de luz”, de cenário, de figurino, de maquiagem 

e de sonoplastia, que mantinham ligação com texto, atores, tempo e objetos.  

Figura 13 Parte do organograma ligando ações de cenografia e sonoplastia 
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Contudo, anteriormente a elaboração de planilhas, como esta acima, estava à 

preocupação dos alunos-diretores em selecionar os atores e atrizes. Por isso, vou 

destacar agora as discussões sobre o corpo no teatro, ou o lidar com a escolha 

destes corpos para atuar. Deixo claro que, anteriormente ao projeto, realizava 

alguns “jogos teatrais” (SPOLIN, 2011) com o intuito dos alunos despertarem este 

corpo para o teatro. Jogos de reconhecimento de seus corpos e dos colegas, jogos 

para improvisação, enfim, jogos que promovessem um contato consciente sobre a 

corporeidade em contato direto com o próximo. Contudo, esta descoberta era 

completada durante o processo de construção das encenações no exercício das 

funções escolhidas. Em relação aos processos de escolha dos atores e atrizes, 

obedeciam a caminhos já percorridos na história do teatro, como coloca Wilson:  

 
 

No teatro moderno, os atores frequentemente fazem teste de leitura 
para os papéis e o diretor escolhe os atores através deste teste. No 
teste, os atores e atrizes lêem cenas de uma peça ou atuam partes 
do texto para dar ao diretor uma indicação da maneira como andam, 
se movem e se mantêm no palco. A partir daí o diretor determina se 
a escolha de um ator para um determinado papel está certa ou não. 
(WILSON, 1979, p.04) 
 
 

Alguns alunos-diretores realizavam uma leitura dramática entre aqueles que 

desejavam assumir a função de atores e atrizes, deslocando alguns para formarem 

variados grupos de cenas, e depois selecionavam os “melhores”. Para eles, estes 

melhores eram aqueles que se destacavam frente aos outros agindo de maneira 

mais espontânea, segura ou mesmo confortável. Em meu discurso, sempre deixei 

claro que todos estavam passando por um processo de amadurecimento e, portanto 

poderiam desenvolver potencialidades no percurso sem precisar primariamente 

saber acionar elementos de atuação ou técnicas específicas. No entanto, não era 

meu objetivo decidir sobre as escolhas dos alunos para não ser contraditório em 

relação ao proposto. Além destas questões, os alunos-diretores tomavam como 

metodologia o seguinte procedimento:  

 
 

Eu lembro que a gente fez uma votação, porque sempre apareceu 
mais de 03 pessoas pra fazer um cargo, [...] fizemos um teste com 
cada um, e o melhor que se deu no teste a gente colocou no cargo. 
[...] nos atores, a gente rolou uma cena [...] A gente fez três (03) tipos 
de cena. Ciúme, a outra romance e a outra uma briga, aí escolhemos 
as três (03) melhores pessoas. (AD18) 
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[...] atriz principal é, duas pessoas se candidataram aí a gente já foi 
pegou uma parte da cena e fez o teste, aí fez a votação, a turma 
escolheu qual o que gostaria que fosse o melhor. (AD05) 

 
 
Porém, no desenrolar do processo, quando se apercebiam da impossibilidade 

de despertar o corpo do ator “aparentemente morto” resgatavam outros que haviam 

se prostrado de maneira motivada (digo enérgica) a atuarem dando uma nova 

oportunidade. É interessante apontar que, para os alunos-diretores, despertar o 

corpo dos atores passa intuitivamente pelos princípios de Tchékhov (1996) quando 

este fala da importância de uma energia interna em direção ao externo por meio de 

ações que “presentifiquem” o ator, e que esta energia precede o desenrolar da ação. 

Em outro ponto, alunos-diretores submetiam a escolha dos papéis por meio 

da adequação corporal dos atores aos personagens em termos de características. 

Este elemento de adequação se dava tanto pelo comportamento, quanto pela 

semelhança física com algum personagem. Sobre esse processo diz Wilson: 

 
 

A adequação é um elemento chave na distribuição dos papeis. Se o 
personagem descrito no texto é fleumático ou preguiçoso, o diretor 
procura um ator que seja capaz de parecer e agir dessa maneira. Do 
mesmo modo, para o papel de um homem viril, masculino, seria 
inadequado escolher um homem de aspecto feminino ou frágil. 
(WILSON, 1979, p.04) 

 
  
Esta outra maneira de escolha dos personagens, chamada adequação é um 

princípio muito enfatizado pelos alunos-diretores já que partem, inclusive, de uma 

imagem cinematográfica, e não de um texto. Mas não era apenas em relação aos 

atores que a direção tinha esse olhar de adequação, para as funções técnicas os 

alunos-diretores debruçavam o mesmo critério. No depoimento abaixo vemos isso: 

 
 

[...] teve alguns alunos que disse “não, quero ser isso, quero ser 
aquilo”, mas só que num era, nem tanto, eles querer, era mais o que 
se prestava ao papel, o que mais indicava. (AD11) 
 
Eu e o outro diretor a gente sentou e escolheu quem ia fazer o quê, 
pelas personalidades e mandou escolher pessoas que eu achei que 
cada função daria certo, e aí a gente foi escolhendo. (AD17) 
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Sobre a questão de adaptação, Wekwerth afirma (baseado em Brecht) ser 

mais fácil colocar para um ator que este não tente imitar o jeito profissional de fazer 

teatro e sim encontre posturas naturais para encenar. Diz Wekwerth sobre atores: 

 
 

Atores não-profissionais com um pouco de talento atuam no palco 
mais soltos do que muitos dos nossos atores profissionais. Com uma 
condição: que não se tente transformá-los de antemão em 
profissionais, de modo que deixem de imitar o homem comum para 
imitar o ator profissional. [...] O ator não-profissional não deve jamais 
começar com estes gestos estabelecidos pelos atores profissionais. 
Ele só precisa mostrar a partir da experiência, como se comportaria 
um determinado ser humano a ser representado. (1984, p.32-33) 

 
 
E por fim, se um ator ou atriz não conseguia atingir as expectativas de todos 

os que participavam dos ensaios, se entregavam para outras funções. Este 

procedimento não era comum, mas quando acontecia se dava pela quantidade de 

críticas manifestadas pelos colegas (bem no começo) e depois pela autocrítica em 

não conseguir se expressar. No geral, os atores saíam de um estado de insegurança 

e passavam para uma autonomia de seus personagens. Assim, por mais que as 

escolhas tivessem sido fundamentadas em testes era apenas durante os ensaios 

que os alunos-diretores conseguiam perceber se eram ou não bem sucedidos. 

Wilson nos fala sobre a observação dos diretores nos ensaios: 

 
 

Durante o período de ensaio, o diretor deve certificar-se de que os 
atores estão realizando a intenção do autor, dando sentido ao texto e 
fazendo “passar” este sentido. O diretor também deve ter certeza de 
que os atores estejam trabalhando bem unidos e deve ajudá-los a 
ultrapassar qualquer problema pessoal que possam ter como 
insegurança sobre o papel ou o medo de falhar. (1979, p.05) 

 
 
De início, os alunos-diretores se preocupavam muito com a reprodução do 

texto decorado pelos atores em cena, mas depois de satisfeito isso eles percebiam 

uma incoerência entre o que era dito pelos personagens e como era interpretado 

pelo ator, e, portanto que o importante não era o texto, mas a maneira como o corpo 

se dispunha em cena. Nisso coloca Joana Lopes que “a dimensão humana do teatro 

não está no texto, enquanto valor literário, mas na encenação, a fim de que o teatro 

possa ir além, em busca de uma adesão e participação que nenhuma outra arte 

pode provocar, nem mesmo o cinema.” (1989, p.25, DUVIGNAUD apud LOPES). 
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Desta forma, os alunos-diretores tendiam a se basearem no texto para 

conduzirem os atores, mas já manifestavam importantes observações quanto ao 

corpo dos personagens tentando potencializar algumas atitudes de ira, ou de amor, 

ou ainda de libido. Estas observações intuitivas contribuíam para o entendimento e 

mudança de atitude por parte dos atores, quando, no exemplo supracitado, falavam 

metaforicamente a respeito de um corpo morto (ou uma fala morta), estavam 

refletindo sobre a monotonia da cena transmitida ao público, que ao olhar para 

aquele corpo incoerente, se questionavam da veracidade dos gestos.  

Por determinada via posso aproximar os apontamentos dos alunos-diretores, 

ao pensamento de Tchékhov (1996) que enfatiza a consciência do ator em buscar 

interligar impulsos de movimento à energia alojada em si recriando o exterior a partir 

desta energia de presença na ação. Ou então, ligar ao ideário de Stanislávski em 

relação à emotividade verdadeira do ator a caminho de uma emoção cênica a partir 

de ações físicas, pois “em todo ato físico há um elemento psicológico” 

(STANISLÁVSKI, 2008, p.163). Diz ele que “O ator tem obrigação de viver 

interiormente o seu papel e depois dar à sua experiência uma encarnação exterior.” 

(idem, ibidem, p.44) Devo, no entanto deixar claro que esta emoção é consequência 

da ação, mas que existem resquícios na fala dos alunos sustentando uma visão já 

superada de um psicologismo em Stanislávski pautado puramente na emoção.  

Deste jeito, afirmo que os alunos-diretores se baseavam na falta de 

expressividade e de emoção, por visualizarem inconscientemente uma ação física 

incoerente com o objeto desejado ao personagem e não o contrário, tendo em vista 

que uma emoção do ator é consequência direta da ação que se retroalimenta.  

Além dos alunos-diretores, outros alunos manifestavam o julgamento das 

interpretações realizadas pelos atores. Eram julgamentos pertinentes que 

problematizavam o sentido da cena, do personagem, do texto. Isto gerava algumas 

questões positivas para a construção da cena e negativas a respeito da auto-estima 

dos atores, porém era mais voltada ao diretor a função de público. Nos fala Wilson: 

 
 

O diretor faz o papel do público. Antes de apresentações públicas, o 
diretor é o único que vê a produção do ponto de vista do espectador. 
Por isso o diretor deve auxiliar os atores na tarefa de mostrar a 
audiência exatamente o que ele tensiona mostrar. Se um ator 
esconde outro num momento importante, se um gesto essencial não 
está visível, se um ator faz um movimento inadequado, o diretor deve 
enunciar isto. (WILSON, 1979, p.05) 
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Em se tratando da postura dos alunos-diretores, além dos próprios 

comentários, estes tinham que ter um cuidado muito grande para não se deixarem 

levar por discursos difusos, ou perderem o objetivo da cena representada por causa 

de comentários ambíguos ou mesmo brincalhões da turma. O grupo percebendo a 

direção sem atitudes diretivas (sem regras) – por acatar qualquer comentário como 

válido – podia transformar o ensaio numa bagunça, e além é claro, promover uma 

desmotivação no resto do grupo. Para os alunos-diretores era de grande valia 

comentários de natureza crítica, desde que sua inteligência emocional estivesse 

equilibrada para entenderem como algo não pessoal. 

Falando ainda sobre postura, outra questão diz respeito à maneira de conduta 

dos alunos-diretores frente aos processos criativos e ensaios com suas turmas. 

Enquanto alguns preferiam manter um comportamento com um impulso mais 

apolíneo: com planos escritos, ensaios cronológicos das cenas, regulando o tempo; 

outros alunos-diretores chegavam a ser dionisíacos a partir do momento que viam 

quais eram as possibilidades daquele instante, tentando fazer tudo ao mesmo 

tempo, ensaiando em meio aos ruídos dos alunos num completo caos embriagado.  

Nietzsche, em “A origem da Tragédia”, traz uma fala pertinente para o entendimento 

sobre posturas com impulsos apolíneos ou dionisíacos: 

 
 

Para apreciarmos ambos os impulsos imaginemo-los, antes de mais 
nada, como mundos de arte separados do sonho e da embriaguez; 
fenômenos fisiológicos entre os quais é possível notar uma 
contradição como a existente entre o apolínico e o dionisíaco. 
(NIETZSCHE, 2006, p.35) 
 
 

 Essa dualidade não é consciente, mas se manifesta até mesmo nas 

diferenças entre dois diretores numa mesma turma, quando para um tínhamos um 

conselheiro dizendo que “não deve faltar a Apolo: aquela limitação medida, livre de 

sentimentos mais selvagens, aquela tranquilidade sábia do deus-escultor.” 

(NIETZSCHE, 2006, p.38). Para outros o comportamento dionisíaco exalta a 

excitação embriagada de sentir o mundo ao brincar. Os depoimentos ilustram isso: 

 
 
No começo foi bem difícil, porque eu tinha umas ideias, a outra 
diretora tinha outras ideias, e até juntar minhas idéias com as dela, 
pra fazer aquela união das duas ideias, até criar uma só, foi bem 
difícil. (AD14) 
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Ele era uma pessoa mais fechada, engraçado isso, ele era uma 
pessoa mais fechada, mas as pessoas, em termos de ele ser tão 
assim, responsável, as pessoas davam credibilidade a ele. Mas eu 
era uma pessoa aberta com todos, eu ria mais, e as pessoas 
pensavam que era muito brincalhão, então tinha isso. Era o 
contrário. (AD12) 

 
Bem, na hora da decisão, eles sempre deixavam pra cima de mim. Aí 
[...] eu resolvi fazer as coisas. Comecei a chamar o pessoal pro 
ensaio e disse: “hoje vai ter ensaio”. Aí a outra diretora [...] ela 
agitava, queria fazer as coisas, aí foi começando a andar. Aí quando 
tava com a ordem, eu pensava: “meu Deus, parece que os 
problemas só vêm pra cima de mim, por quê?”, aí eu tentei falar, mas 
não fui bem aceito, porque como eu disse, o pessoal não me levava 
a sério. (AD13) 

 
Eu tentava me distrair, mas acabava não conseguindo, então [...] 
decidi entrar de cabeça no projeto e ficar pensando direto, pra ver se 
eu ficava doido logo de uma vez! [...] mas eu, com certeza, estava 
fazendo a coisa certa, porque eu também não podia deixar “ah, eu 
não vou fazer, porque ele não quer fazer”, aí eu acabava fazendo 
não só o meu, como o da sala. (AD07) 

 
 
Os próprios alunos-diretores revelam em suas falas a existência de posturas 

antagônicas em relação aos outros alunos-diretores quando colocam palavras como 

fechado e aberto, responsável e brincalhão, seriedade, ordem e agitação, tentando 

unir ideias divergentes num mesmo processo. Eu mediava às angústias e os medos. 

No caso da última fala do aluno-diretor há uma descrição de um processo 

individual que ao mesmo tempo se revela Dionisíaco e Apolíneo (como defende 

Nietzsche), já que existe a tentativa de distração dos problemas da peça (sem 

sucesso), concomitante a um mergulho de cabeça que o fará ficar “doido” logo de 

uma vez. E após há o recobrar da “sanidade” quando tenta abstrair o fato das 

pessoas não realizarem suas funções para ele mesmo executá-las.  

Entro agora em outro ponto que tem ligação direta do teatro com elementos 

da música. Claramente, me refiro à capacidade do diretor de conduzir as cenas 

dentro de um ritmo e um andamento dinâmico que não monotonizem a peça pela 

escolha de um único compasso. O diretor deve se preocupar com as duas 

dimensões de espaço e tempo relacionando-as ao movimento que a peça pede, e, 

portanto a variedade deste movimento é que dará o crivo do público, como diz 

Wilson: 
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Se a peça está muito rápida, se perdemos palavras e não 
entendemos o que está acontecendo, a culpa é do diretor. O diretor 
deve determinar se existe um intervalo muito curto ou muito longo 
entre os diálogos ou se um ator se move muito devagar no palco. O 
diretor deve tentar controlar o espaço e ritmo dentro da cena, a 
dinâmica e a maneira na qual os atores se movem [...] e o ritmo entre 
as cenas. [...] se a peça transcorre num único compasso, devagar ou 
rapidamente, a audiência ficará cansada simplesmente pela 
monotonia do andamento. (WILSON, 1979, p.05) 

 
 
Quando Wilson fala sobre a dinâmica dos intervalos nos diálogos de uma 

cena, ou entre cenas diferentes, por exemplo, ele está se referindo diretamente ao 

ritmo de uma cena. Já quando fala sobre velocidade de deslocamento do ator ele 

está se reportando ao andamento. Ou seja, aquilo que se liga às diferenças 

dinâmicas de tempo curto ou longo num espaço se relaciona com ritmo, e aquilo que 

determina velocidades de uma cena ou de um deslocamento se associa ao 

andamento. Mesmo sendo uma visão ultrapassada traz uma primeira definição que 

vale a pena ser citada. Numa concepção mais poética e atual sobre andamento e 

ritmo, no qual concordo, Lecoq (2010) associa o primeiro a uma subjetividade 

perene, enquanto que o outro a um geometrismo mecânico: 

 
 
O andamento é geométrico, o ritmo é orgânico. O andamento pode 
ser definido, enquanto o ritmo é muito difícil de ser apreendido. O 
ritmo é a resposta a um elemento vivo. Pode ser uma espera ou uma 
ação. Entrar no ritmo significa entrar exatamente no grande motor da 
vida. O ritmo está no fundo das coisas, como um mistério. (LECOQ, 
2010, p.64)  

 
 
Associado a este ritmo orgânico falo também a respeito da visão que os 

alunos-diretores têm sobre o elemento simbólico nos processos criativos. Enquanto 

que para alguns o uso de objetos toma uma dimensão de não significar a priori o 

que os olhos capturam, para outros a dissociação de uma cadeira poder ser mais do 

que apresenta, é muito difícil. Novamente a discussão do que é real toma espaço 

nos processos e vem mostrar quais são aqueles que conseguem jogar com os 

objetos ou mesmo com a ausência deles. Quando pensamos nos processos do 

Teatro Pobre de Grotowski retomamos o que os primeiros alunos citados desejam 

com o uso de objetos de cena de maneiras variadas, ou seja, cada objeto 

acumulando várias funções e significados de acordo com a representação de seu 

uso, sem o objetivo de servirem apenas como ornamentação. (GROTOWSKI, 1971) 
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Algo que incentiva ou impõe um olhar simbólico para os materiais de cena é 

também a ausência de estrutura dos alunos na escola. Talvez por isso, se sintam 

forçados a ressignificar os objetos ou trabalhar imaginando a existência deles, pelo 

menos até conseguirem arrumar algum patrocínio para cenário, figurino, e outros 

objetos de cena. Sabem que estes tais objetos existem por terem visto no filme 

(utilizado na construção da peça) e querem reutilizá-los do mesmo modo, no entanto 

ao constatarem a impossibilidade de conseguir tal material acabam sugerindo uma 

ação invisível simulando-os em exercícios imaginários. Diz-nos Tchékhov:  

  
 

Em exercícios imaginários, o ator há de, entre outras coisas, apreciar 
a vida das imagens, ordenar-lhes mudanças, buscar sua vida interior; 
em última instância desenvolver uma “imaginação criativa”. Ao 
perceber que essas imagens são fruto de sua criação pessoal, o ator 
deve tentar transformá-las, organizá-las, trabalhá-las com liberdade. 
(TCHÉKHOV, apud, AZEVEDO, 2009, p.19) 

 
 
Para outros atores é muito difícil atuar no imaginário com objetos invisíveis, 

pelo menos inicialmente, porque se sentem presos a representação física dos 

objetos, como se a partir dos objetos reais é que viesse a crença na atuação teatral. 

Isto é, representar necessitaria de uma imagem que estimulasse a ação e reação 

dos atores. Sobre a estrutura na produção das peças comentam os alunos-diretores: 

 
 

Os próprios alunos se juntaram, cada um deu uma quantia e a gente 
foi atrás de patrocínio, mas teve uma burocracia danada, porque eles 
têm que mandar o papel pra não sei aonde, e esse papel até agora 
não voltou. E sobre os recursos materiais, a gente pegou na minha 
casa, porque eu trabalhava com isso, porque eu fazia artesanato. Aí 
eu tinha bastante isso em casa. (AD16) 
 

Figurino eu optei por cada ator trazer o seu próprio figurino. (AD18) 
 

 
Deste jeito, se para a produção de suas peças eles têm de se “virar”, 

imaginemos para os ensaios. Nisso vão tecendo seus encontros com o que existe 

na escola transformando birôs e mesas da sala de aula: em camas, caixões de 

velório, macas de hospital, mesas de refeições, balcões de reunião, expositores, 

máquina de lavar, mesa da igreja, automóvel, sofás, auditórios, divãs; marcam os 

espaços do palco com sandálias e apagadores, que podem virar telefone, ou 

carrinhos de brinquedo.  
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Assim, mesmo a sala de aula se reconfigura, para dar espaço à imaginação 

dos alunos-diretores. E quando nenhum objeto é possível de ser transformado são 

impelidos a trabalharem com elemento invisível. Não por um jogo teatral, mas pela 

própria carência de material. A necessidade gerando a criatividade. Um vazio pleno 

de possibilidades criativas (SALGADO, 2008).  

 As descobertas então partem da necessidade, primeiramente, mas ganham 

uma lucidez que conscientiza os alunos-diretores sobre as especificidades das 

linguagens do cinema e do teatro. Intuitivamente “destroem” as câmeras do cinema 

que recriam no teatro a quarta parede da passividade de espectadores, e invadem a 

plateia refazendo os princípios do Teatro Épico de Brecht (2005). Atores entram em 

contato direto com o público obrigando-os a não serem mais espectadores 

esperando uma história, e sim participando dela. Para tanto, o narrador-atuante, a 

consciência de uma atuação observada, ou mesmo a simbolização de gestos como 

atos sociais, são utilizados para provocar estranhamento no espectador, 

esclarecendo-o de que tudo aquilo é uma representação. Em determinado momento, 

é possível fazer um paralelo com o conceito de gestus de Brecht, quando 

experimentam atitudes particulares de ações sociais repetitivas e reconhecíveis 

determinando uma linguagem comunicativa com o espectador. Diz Brecht do gestus: 

 
 

Gestus não significa uma gesticulação, não se trata de uma questão 
de movimento das mãos, explicativos ou enfáticos, mas de atitudes 
globais. Uma linguagem é Gestus quando está baseada num gesto e 
é adequada a atitudes particulares adotadas pelo que a usa, em 
relação aos outros homens. (BRECHT, 1967, p.77) 
 

 
Igualmente interessante, é quando os alunos-diretores incluem na 

dramaturgia personagens de diferentes círculos culturais (homem do interior com 

travestis urbanos dançando na peça “Tapete Vermelho” 2011) ou ainda transformam 

animais em seres humanos, apontando para princípios do “Teatro do Absurdo”43. 

Esta escolha surge naturalmente no processo, e o melhor, sem terem alguma noção 

sobre nomes como Samuel Beckett (1906-1989) ou Antonin Artaud (1896-1948).   

                                                             
43

 Termo inventado pelo norte-americano Martin Esslin (1918-2002) na segunda metade do século XX 
para apontar características de diferentes dramaturgos, mas que tratavam a realidade de uma forma 
surrealista. Grandes dramaturgos são: Eugéne Ionesco, Samuel Beckett, Harold Pinter, Jean Genet, 
Arthur Adamov, G. Schahadé, Antonin Artaud, J. Audiberti e J. Tardieu, na França, Fernando Arrabal, 
na Espanha, Günther Grass e Hildersheimer, na Alemanha. No Brasil, destaca-se José Joaquim de 
Campos Leão, conhecido como Qorpo Santo. E o polonês Slawomir Mrózek. 
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Entrando numa abordagem mais oriental, uma das turmas (em 2009) se 

utiliza de princípios do “Teatro de Bonecos44” de diferentes vertentes, para manipular 

atores vivos como sendo bonecos. Para Amaral: “O ator é aquele que no palco é 

visto, encarna e tem a imagem do personagem. O ator-manipulador é um ator que 

eventualmente se propõe ou, num determinado espetáculo, tem necessidade de 

animar e dar vida a personagens inanimados.” (AMARAL, 2002, p.22). Diz Kusano: 

 
 

Originalmente, os operadores ficavam ocultos por uma cortina, 
movimentando os bonecos acima de suas cabeças. No entanto, após 
o estrondoso sucesso da encenação de Sonezaki Shinju, em 1703, 
com uma cortina translúcida, que permitia ao público ver os 
manipuladores operando os bonecos, ao assumir a gerência do 
Takemoto-za, em 1705, o dramaturgo Izumo Takeda, que dava 
enorme importância ao apelo visual do teatro, decide estabelecer o  
degatari, sistema de se colocar os manipuladores de bonecos, o 
narrador e o instrumentista de shamisen totalmente à vista do 
público, o que acaba causando grande sensação e estabelecendo 
uma nova tradição no bunraku. (KUSANO, 1993, p.47).  

 
 
No caso, da utilização destes manipuladores de preto na peça, ela surge para 

encenar situações impossíveis de acontecer, como o vôo de um personagem. 

Servem ainda para reestruturar o espaço cênico ou auxiliar dificuldades que os 

personagens sintam em cena, mas são olhados pelo público, pois permanecem em 

cena até a necessidade de suas intervenções. Quando não, aguardam parados em 

um fundo preto mimetizados, e assim misturam variadas concepções do teatro de 

bonecos. Souza complementa sobre os significados das roupas dos manipuladores:  

 
 

Uma função explícita, que fica exatamente nítida pelo fato dos 
manipuladores se vestirem de negro (kuroi em japonês), justamente 
para evocar a figura de uma sombra que acompanha e que compõe 
a totalidade do corpo do objeto. Só que, mesmo oculto pela 
vestimenta negra, a presença física do manipulador continua visível 
no palco porque, diferente do Teatro Negro de Praga, não há um 
fundo negro que o mimetize da visão do público – frisando ainda 
mais a metáfora do corpo formado pela união de manipulador e 
objeto porque como no corpo real, a sombra é sempre possível de 
ser vista. (SOUZA, 2005, p.53).  

 

                                                             
44

 Para saber mais indico a leitura do trabalho de conclusão de curso de Alex de Souza nominado: “O 
QUE É AQUILO ATRÁS DO BONECO?! Um estudo sobre a animação de bonecos à vista do público” 
apresentado no Departamento de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina em 2007. 
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Saltando de um pensamento mais oriental para uma organização norte-

americana posso dizer que uma das turmas “vive” os princípios do “Living Theatre”45, 

fundamentado em uma constante improvisação em contato com o público. Da 

mesma maneira que o “Living Theatre”, os atores deste grupo de 2012 se baseiam 

na improvisação corporal, a partir de relações com o espaço e com os membros do 

grupo. É uma ação livre onde o principal consiste em fazer o ator participar das 

cenas quebrando, inclusive, os limites do palco, ao ocupar uma série de espaços.   

Finalizando esta primeira parte do capítulo adentro em uma questão muito 

importante para as turmas de 9º ano. Consiste em um ensaio aberto realizado na 

escola para todos os alunos, com pelo menos uma semana de antecedência a 

apresentação da peça. Esta escolha de apresentar na escola parte de meu olhar 

para com o processo dos alunos em variadas circunstâncias. 

A circunstância principal é a dos grupos testarem variados elementos de 

teatro perante outras pessoas que não acompanharam o processo. Assim, testam a 

energia dos atores em cena, a reação do público, a interação com o público, a 

desinibição para algumas ações realizadas apenas diante da turma, verificam a 

sonoplastia, a composição do personagem com figurino e maquiagem, trocas de 

cenário e relação com os objetos de cena, e terminam descobrindo considerações 

importantíssimas para o acabamento de suas peças. Ao retornar para a sala de aula 

conversávamos sobre as ações e reações em cena dos atores, do público, das 

trocas de cenário e da real necessidade de alguns elementos. Finalizo este item 

citando um trecho do livro “A Porta Aberta” de Peter Brook que revela a utilização de 

um procedimento de apresentação para crianças anterior ao acabamento, diz ele  

 
  

Há muitos anos, em nosso Centro em Paris, criamos uma tradição 
que se tornou importantíssima para nós. Quando chegamos a cerca 
de dois terços do período de ensaios, saímos e apresentamos 
publicamente o trabalho tal como está, inacabado. Geralmente, 
vamos a uma escola e representamos para uma platéia de crianças, 
sem aviso prévio; na maioria dos casos, elas não conhecem a peça, 
nem são informadas antes do que se trata. Não levamos objetos de 
cena nem figurinos, não utilizamos recursos de encenação, apenas 
improvisamos com os objetos que estiverem à mão no "espaço 
vazio" da sala de aula. (BROOK, 2002, p.15) 

                                                             
45

 Grupo norte-americano fundado em 1947 por Julian Beck e Judith Malina. Montou mais de oitenta 
produções em oito línguas, 25 países nos quatro continentes. Seus espetáculos voltam-se para a 
improvisação e a participação do público. Na época da Ditadura Militar no Brasil os membros do 
grupo, incluindo seus fundadores, chegaram a ser presos, e após algumas manifestações a favor de 
sua soltura (incluindo John Lennon) foram expulsos do Brasil. 
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4.2 – Efeito De Condução  

 

Antes de entendermos o que chamo de efeito de condução é importante 

lembrar que as conduções teatrais dos alunos-diretores, em cada turma, foram feitas 

em parceria e tinham a idéia de imergir nas reflexões cênicas durante o processo, a 

possibilidade de um tear coletivo no teatro, impulsos energéticos quânticos 

“tubulando” por entre corpos sensíveis na construção das decisões, escolhas, erros 

e acertos ao participarem de um labor cênico. Porém distinto das organizações dos 

teatros de grupos e processos colaborativos. Por isso, o que temos nesse item do 

capítulo quatro é um entendimento do próprio fenômeno grupal na construção 

teatral, a partir da identificação deste efeito de condução no desenrolar do processo.     

Ao fazermos uma leitura dos processos diretivos no teatro ocidental temos 

uma impressão de que este se colocou durante muito tempo como uma alegoria 

platônica da caverna, com ecos insistentes a caminharem direcionados às sombras. 

Sombras de modelos, sombras de técnicas, enfim sombras de verdades sociais 

projetadas por um diretor que ao gritar para cúpula era ouvido por atores dispostos a 

agirem da forma ditada. A intenção não é criticar o teatro produzido anteriormente, e 

sim propor que o estereótipo de um diretor detentor do controle dos processos 

criativos num grupo, não se sustenta mais na realidade do século XXI.  

Por isso, no momento contemporâneo das artes cênicas nos defrontamos 

com um “outro” olhar voltado para as formas amórficas, para os espaços 

intercruzados, para os corpos conectados, onde “O importante é não falar besteira, é 

estabelecer ecos, esses fenômenos de eco entre um conceito, um percepto, uma 

função...” (DELEUZE, 1997, p. 66), e que possam ser independentes.  

Desta forma, a antiga tarefa de um diretor teatral não vem mais atrelada à 

imposição de um estilo produtivo na peça, na lembrança de textos, ou ainda, na 

representação excessiva feita pelos atores, se dispõe muito mais no caminho do 

compartilhamento de vozes diferentes que ecoem entre, sob e sobre os corpos num 

grupo. Mesmo sendo a sociedade, segundo Freire (1980) dependente, sem 

autenticidade, um simples ecoar de instâncias maiores, uma sociedade silenciosa, o 

ser humano que tem em suas experimentações uma escuta sensível e consciente, 

começa a gerar ecos em tubos corpóreos se despregando um pouco dos conceitos 

racionais da modernidade e caminhando na direção dos saltos quânticos.  
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De acordo com Adorno (2003), a capacidade formal de pensar não envolve 

apenas a consciência e a racionalidade como também a capacidade de fazer essas 

experimentações dentro de uma realidade observada. Complementa Adorno: 

 
 

[...] aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em 
relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e 
estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este 
sentido mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não é 
apenas o pensamento lógico-formal, mas ele corresponde 
literalmente à capacidade de fazer experiências (2003, p. 151). 

 
 
Todas essas experiências socialmente apreendidas pelos adolescentes da 

escola se misturam e “tubulam” por entre os organismos vivos de um grupo de teatro 

não formal, contaminando suas ações e reações em projetos com extrema 

necessidade de convivência. E são elas que dão corpus a um sistema de 

organização nos grupos teatrais da escola pautado não mais em funções fechadas e 

monopolistas de diretor, ator, dramaturgo, que tanto carregam uma imagem ficcional 

pesada na contemporaneidade.  

Também não posso associar a um sistema “aberto” do teatro de grupo46 com 

processos colaborativos – difíceis de serem vividos em sala de aula – e sim nas 

fronteiras entre estes dois, onde funções duplicadas promovem uma dialogicidade 

que permite a identificação de um fenômeno que chamo efeito de condução.  

Neste ponto, é um ajuntamento de pessoas numa classe (sala de aula) que 

têm de se conscientizar de uma conexão quântica (de trocas simultâneas) para 

poderem realizar uma encenação teatral por meio de ordens dadas e reconhecidas 

por todos, dentro de um fazer característico, formando assim um modus operandi 

autêntico no teatro escolar, mesmo porque, como já dito anteriormente, não parte 

desses grupos a escolha de fazer teatro, mas do professor de artes que acata 

sugestões de experimentações dadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

quanto ao ensino dos conteúdos de teatro. Abaixo o que sugerem os PCN’s: 

 
 
 

                                                             
46

 O Teatro de Grupo constitui uma categoria de organização e produção teatral em que um núcleo de 
atores movido por um mesmo objetivo e ideal realiza um trabalho em continuidade e, estendendo sua 
atuação a outras áreas, principalmente no que diz respeito à própria concepção do projeto estético e 
ideológico, o grupo acaba por criar uma linguagem que o identifica. (ANDRADE, 2010, p. 225) 
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Experimentação de construção de roteiros/cenas que contenham: 
enredo/história/conflito dramático, personagens/diálogo, local e ação 
dramática definidos. Experimentação na adaptação em roteiros de: 
histórias, notícias, contos, fatos históricos, mitos, narrativas 
populares em diversos períodos históricos e da contemporaneidade. 
Experimentação, pesquisa e criação dos meios de divulgação do 
espetáculo teatral como: cartazes, faixas, filipetas, programas e 
outros. Participação de todo o grupo nos exercícios e apresentações 
sem distinções de sexo, etnia, ritmos e temperamentos, favorecendo 
o processo intergrupal e com outros grupos da escola ou da 
comunidade (BRASIL, 1997, p. 91-93). 

 
 

Desta forma, o projeto se realiza a partir desta proposições e das divisões 

duplas das funções cênicas, incluindo direção, com o objetivo do compartilhamento 

desse processo cênico e da reestruturação do grupo (sala de aula) calcada não mais 

em hierarquizações funcionais, e sim nas energias trazidas/transmitidas pelos/para 

os alunos. Isso tudo sem esquecer-se da abertura dialógica provida pela meta 

comum de realizar uma encenação que integraliza as experiências individuais 

tornando o todo de um grupo maior que a soma de suas partes. E é exatamente 

nesse contexto de trocas contínuas de comunicação, que é possível a percepção 

nos participantes do construto cênico – em qualquer função – do fenômeno efeito 

de condução.  

Por que entender o ato de dirigir peça teatral por “efeito de condução”? 

Embora tenhamos no dicionário diversos significados para o termo condução 

– associados aos sinônimos de encaminhar, orientar, direcionar – o conduto que me 

refiro verte muito mais no sentido primário de: dutos, passagens, possibilidades de 

abrir caminhos; e em outra instância, o de condutores de energias. Energias essas, 

utilizadas para transmissões químicas e elétricas que, paradoxalmente passam e 

permanecem nos envolvidos de uma montagem cênica, uma energia quântica de 

indeterminismo, não-localidade, de imprecisão (SALGADO, 2008).  

Logicamente já falamos do termo designado para alguém responsável por 

esse processo de condução a que teóricos chamam de diretor, ou ainda de 

encenador, mas ao observarmos 20 turmas dentro de um processo laboral de peças 

teatrais na contemporaneidade é possível enxergar além do termo. Vislumbrar no 

escuro dos dutos, não mais uma luz em seu fim, e sim a própria treva conduzindo a 

um mergulho corajoso na verdadeira essência dos objetos: o processo de feitura. 

Giorgio Agamben traz uma concepção interessante sobre o olhar do ser 

contemporâneo:  
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[...] contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, 
para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos 
são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. 
Contemporâneo é aquele que sabe ver esta obscuridade, que é 
capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. 
(AGAMBEN, 2009, p. 62-63)  

 
 
Condutor teatral (pessoa com o efeito de condução) representaria então, na 

contemporaneidade, maior flexibilidade de decisões que o estereótipo atribuído ao 

longo dos anos à função estigmatizada de diretor teatral, também pelo ato de 

possibilitar ao outro o acesso à circulação por esses dutos escuros, donde a pena 

mergulhada no “esgoto interno” de cada indivíduo tornaria líquido o caminho dos 

grupos teatrais na escola, em termos de integridade e representatividade as 

verdades vivenciadas no processo construtivo das cenas.  

Assim mesmo, ao pensarmos em condução cênica nos remetemos, 

logicamente, àquela função de um diretor ou encenador dissertada no primeiro item 

deste capítulo. No entanto, neste projeto de teatro tivemos formalmente a 

duplicidade das funções que obrigaram o exercício de uma força autorreguladora. O 

que falo aqui é do mesmo cargo ocupado por várias pessoas. Opiniões diferentes, 

valores diferentes, modelos estéticos diferentes.  

Como podem coexistir opiniões que divergem frente a outros esperando 

coesão? 

Claro que o diálogo polifônico faz com que essa opinião tente ser uníssona, 

mas por trás dessa decisão final existe sempre uma enarmonia. Uma verdadeira 

desordem que tenta se aproximar de uma ordem democrática. Os PCN’s prevêem 

dentro dos objetivos de teatro, o reconhecimento de estruturas maleáveis a que 

estão submetidos os participantes de atividades teatrais para que “a experiência do 

teatro na escola amplie a capacidade de dialogar, a negociação, a tolerância, a 

convivência com a ambiguidade” (BRASIL, 1997, p.88).  

O que proponho aqui é uma postura dialógica assumida pelos integrantes de 

um grupo, para que entendendo a existência de corpos diferentes possam exercer a 

troca de substâncias, palavras, gestos, sensações, já que “[...] ao dizer suas 

palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como 

o caminho pelo qual, os homens encontram seu significado enquanto homens; o 

diálogo é, pois, uma necessidade existencial” (FREIRE, 1980, p.82 - 83). 
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Para ampliar mais o entendimento de condução, temos: algo que conduz o 

ser, ou alguém que conduz um objeto, como também, alguém que conduz outro 

alguém(s). Condutor(es) e conduzido(s) formam uma relação dinâmica complexa 

que constroem, destroem e reconstroem a cada passo (diálogo) dado. Dessa forma 

cria-se um sistema um tanto complexo, até caótico, aonde inclusive conduzido(s) 

podem passar simbolicamente a condutores e vice-versa. Ou seja, nem sempre será 

o diretor, ou encenador que dará a última palavra, já que antes na história do teatro 

era, e sim qualquer integrante do grupo que detenha o efeito de condução em seu 

corpo tubular, ao ter sensibilidade estética para perceber rumos criativos no grupo. 

Falando mais especificamente temos que este não se limita ao controle das 

situações em um grupo e ao mesmo tempo também agrega este “ter o controle”. 

Também não pode ser confundido com o líder, apesar de resvalar nestes conceitos. 

Poderíamos associar as concepções aos processos criativos, juntamente com seus 

insights, no entanto isto é insuficiente. Tem muito mais a ver com a junção de 

variados líquidos percepto-sensitivos que integram uma grande “vitamina” 

fenomenológica de ações e reações humanas no aspecto das relações grupais. Faz 

parte de um conjunto sensório percebido durante um “fenômeno estético de 

discussões” entre os membros de um grupo teatral, e que no olhar observa as 

reações dos integrantes frente a alguma ideia, ou na escuta atenta aguça a 

imaginação do outro que lhe fala, mas ao flexionar a língua torna todos ouvintes.  

Neste ponto este efeito, bem como a percepção de um fenômeno estético, 

pode acometer qualquer indivíduo pertencente a um grupo, quando ao “ser”, chegam 

experiências anteriores causadoras desse efeito “percepto-sensitivo” dentro do que 

está sendo discutido por seus membros (seja nos aspectos criativos ou relacionais), 

para que no comparativo dos dados (lógicos e emocionais) possa utilizar-se no 

favorecimento do grupo em uma possível decisão final sobre tais assuntos.  

Dentro desse universo reagrupam-se simbolicamente os patamares das 

funções teatrais, tendo em vista qualquer membro do grupo poder exercer seu efeito 

de condução sem, no entanto, retirar do cargo os que são diretores. Estes, 

principalmente, deverão estar sensíveis aos outros para deste processo participar 

estimulando a condução por outros membros, entendendo que se deixar conduzir, 

também faz parte do efeito de condução, já que o domínio não está mais em um ou 

outro corpo, e sim em um corpus presente/ausente de uma construção cênica.  
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Em termos de condutores e conduzidos, temos uma proximidade com o 

conceito de “carne” do filósofo francês Merleau-Ponty, comentado pelo filósofo 

Frayze-Pereira: 

 
 

[...] na aderência do sentiente ao sensível e vice-versa forma-se uma 
Sensibilidade que não pertence nem ao corpo nem ao mundo com 
fatos, mas que se constitui no fundo comum onde sensível e 
sentiente estão misturados de tal modo que não se pode dizer quem 
sente, nem quem é sentido. E é esse anonimato da Sensibilidade, 
esse Sensível Geral,Todo que é simultaneamente visão e visível, tato 
e tangível que Merleau-Ponty denomina “carne”, sabendo “que não 
há nome na filosofia tradicional para designá-lo”. Nem matéria, nem 
representação, a carne está a “meio caminho entre o indivíduo 
espácio-temporal e a idéia, espécie de princípio encarnado que 
importa um estilo de ser em todos os lugares onde se encontra uma 
parcela sua” (DUARTE JR., 2001, p. 136 apud MERLEAU-PONTY).    
 
 

Assim, ao contrário da palavra direção que pode agregar um valor de dar 

ordem certa para um lugar, o “efeito de condução” implica em se assumir dentro de 

uma experiência coletiva e, porquanto de deixar-se também ser conduzido 

exatamente por não se colocar em um pedestal “palanquiando” todas as decisões, 

mas em dutos de passagem onde as funções sejam porosas e permitam a invasão 

de opiniões contínuas ao fluxo de idéias conectadas a outros dutos. Neste ponto nos 

indica Wilson que um diretor “deve também saber escutar. Ele não precisa [...] seguir 

todos os conselhos que dão todos os atores e colaboradores. [...] ele deve aproveitá-

los [...] para não matar a inventiva do grupo que dirige.” (WILSON, 1979, p.02)  

Um diretor, então, que resista a uma opinião dada por alguém com o “efeito 

de condução” poderá sacramentar sua permanência no cargo por gerar desconforto, 

incômodo, desestímulo e desistência. Tentarão entrar em cena assim, processos de 

controle e punição para manutenção da opinião resistente do diretor, mas nunca 

será suficiente para conduzir o processo de maneira saudável. Abaixo temos o 

depoimento que ilustra alguém, sem o “efeito de condução” falando sobre relação: 

 
 

[A relação] Não foi tranqüila, no começo não foi. Eles não entendiam 
por eu gritar por eu brigar, realmente eu tive alguns [...] problemas 
em relação a isso [...] briguei com muita gente, gritei, muita gente 
ficou com raiva de mim, mas é normal isso, eu acho que todo diretor 
passa por isso, num tem condições, só não passa aqueles que num 
grite, que num brigue, mas eu acho que até esses passam. (AD09) 
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Adolescentes da periferia, que tendem a quebrar algumas ordens e normas, 

não se deixam “gritar” por pessoas a quem não têm consideração. De início pode 

imperar um medo de desafiar o agressor, mas este deixa lugar para a revolta, a 

mobilização. Quando isto então é posto numa instância de igualdade, ou seja, 

quando temos outro adolescente “dirigindo” seus pares, estes (mesmo tendo elegido 

seus diretores) não aceitam violências verbais, ordens impostas, agressividades, ou 

mesmo decisões individualizadas. Rechaçam de início toda e qualquer forma de 

instrumentalização de controle, se prostrando de maneira vexatória, pelo qual o 

corpo e a voz são as principais ferramentas de contra-ataque. Segundo Vilar: 

 
 

O importante é que o diretor inspire confiança. [...] isto é 
exremamente importante para jovens dirtores que não podem se 
orgulhar de suas realizações, e que devem confiar mais nas suas 
intrínsecas habilidades para ganhar simpatia ou respeito, para 
estabelecer contato com as pessoas e finalmente impor suas 
vontades sem recorrer a meios repressivos. (VILAR, 1971, p.02) 

 
 
Por isso, mesmo sendo feita uma eleição para diretores, estes percebem que 

não poderão ter uma postura de comandante, pois se exigirem kamikazes perderão 

o grupo. Assim, o efeito de condução passa a ter maior significado, já que todos se 

tornam dutos interconectados promovendo decisões experienciadas pelo coletivo.  

Certamente existem grupos de teatro agindo de maneira que entendem a 

necessidade de uma teatro colaborativo para os processos de criação onde, 

segundo Antonio Araújo, diretor do Teatro da Vertigem, existe “o compartilhamento 

da criação pelo dramaturgo, diretor, ator, os outros criadores, sem uma hierarquia 

nessa criação. O diretor não é mais importante que o dramaturgo, o dramaturgo não 

é mais importante que o ator e assim por diante” (ARAÚJO apud FISCHER 2005). 

Porém, a exigência maturacional para a manutenção desses grupos é grande ao 

ponto do seu funcionamento no ambiente escolar precário com adolescentes ficar 

inviável.  

A estabilidade do núcleo de pessoas, por exemplo, passa a ser um obstáculo 

inclusivo de outros que no meio do processo cênico queiram adentrar ou que 

venham a deixar o grupo, obrigando assim o pensar em ações de remendo naquela 

ausência. Nos grupos de escola isto é impraticável, tendo em vista a dinamicidade 

das trocas, saídas e ausências dos alunos que tornam o sistema, desde o início de 

um projeto teatral, uma desordem caótica (GUERRINI, 1998).  
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Outra questão é a existência de afeição e comunhão entre os membros, ora 

em grupos de sala de aula, com quarenta pessoas que não escolheram ser um 

grupo de teatro é impossível termos homogeneidade quanto às empatias, 

principalmente em se tratando de adolescentes que, por vezes, disfarçam algumas 

características de suas personalidades em detrimento da fortificação adquirida ao 

serem incluídos nos grupos. 

Portanto, para exercer o “efeito de condução” num grupo é necessário 

entender as ações dos diretores de maneira singular, cujos critérios de como agir se 

fazem na tentativa de criar uma nova estrutura grupal que estabeleça canais (tubos) 

de ligação com o universo fantástico do teatro no pleno exercício da criação coletiva. 

Mas para que as discussões não se percam em devaneios, devemos ter em mente 

que estes próprios critérios de ações não são fórmulas mágicas, e sim vão sendo 

estabelecidos por propostas de quem está no efeito de condução ou apenas por 

quem observa, ou seja, vai depender muito da sensibilidade dos participantes 

quanto à percepção dos estados corporais e criativos do grupo de adolescentes. 

HADERCHPEK (1999) nos traz uma discussão muito pertinente que dialoga com 

esses questionamentos: 

 
 

Aprender a arte da direção não é algo tão simples (...) e se 
pensarmos que o diretor precisa também ser um pedagogo a 
questão torna-se ainda mais complexa. Entretanto, como a 
prática teatral nos ensina a cada momento, tornar-se um 
diretor-pedagogo é também refletir sobre a arte de conduzir 
processos, sejam eles de ordem puramente artística, ou 
artístico-pedagógica. (HADERCHPEK, 1999, p.116) 

 

 

A pedagogia que fala Haderchpek se associa a esse efeito de condução 

calcado na sensibilidade, independentemente da discussão sobre a pedagogia do 

teatro. De acordo com Bosi (1985, p. 71), “o trabalho de arte passa pela mente, pelo 

coração, pelos olhos, pela garganta, pelas mãos; e pensa e recorda e sente e 

observa e escuta e fala e experimenta (...) um processo poético”. As ações do tocar, 

do agregar, do atuar, do ouvir, do traçar, do dançar, sintonizam o prazer do 

sentimento, do afeto com um mundo de significados e significantes. Nessas 

interrelações, aspectos afetivos e cognitivos juntam-se em um corpo de 

conhecimentos que penetram a construção de conceitos cognitivos do coletivo.  
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São nestas questões, que os diretores podem se tornar dois condutos 

organizadores, que reflexionam as discussões e assim promovem um caos 

determinístico, uma ordem após a desordem, são pessoas que devem ter a 

capacidade de montar quebra-cabeças sem aprisionarem as informações. Guerrini 

reconhece a continuidade fractal do processo formativo humano: 

 
 

[...] o ser humano com sua estrutura fractal poderia ser olhado não 
como uma criação pronta, mas em contínua construção a partir de 
regras predeterminadas pelo regente da criação, de forma 
semelhante àquelas regras que ocorrem no jogo do caos, formando 
um padrão altamente ordenado a partir de um procedimento 
aparentemente aleatório. (GUERRINI, 1998, p.43) 

 
 

Como num jogo dentro de um jogo teatral os diretores com o efeito de 

condução vão tecendo decisões amparadas nos informes dados e discutidos pelo 

grupo, nas temáticas criativas trazidas por qualquer membro, nas experimentações 

certas e erradas, na confiança das tarefas a serem realizadas, nos diálogos 

constantes com o outro diretor, nos problemas encontrados por todos, nas divisões 

de funções, na percepção de quem manifesta um efeito de condução, no exercício 

de outras funções, na troca de papéis, no liderar, no ser liderado, no uso das 

emoções para cada momento, no ceder espaço para o outro, no respeito às 

limitações, no desrespeito às limitações, dentre vários. São amparos de orientação 

positiva aos diretores num processo de construção cênica dentro da escola. Em 

Wekwerth temos as atitudes que um encenador não-profissional deve evitar: 

 
 

Considerar-se o centro da gravidade. Querer saber tudo melhor que 
o ator. Forçar o ator a adaptar-se à concepção, em vez de adaptar à 
concepção do papel ao ator. Ter uma concepção prematuramente 
acabada, em vez de – como os atores – experimentar. [...] Só 
discutir, em vez de experimentar. Ficar falando em voz baixa o texto 
durante os ensaios, em vez de observar. Querer eliminar 
imediatamente todos os erros de representação. Não ter coragem de 
interromper um ensaio malsucedido. Não reconhecer que não sabe. 
Querer fazer sozinho, em vez de deixar os atores descobrirem as 
coisas, mesmo que isto custe tempo. Elogiar em demasia. Elogiar 
muito pouco. [...] Forçar gestos e entonações. Imitar os atores 
profissionais, em vez de imitar a vida. Deixar de rir das cenas 
cômicas quando são repetidas. Dirigir somente das primeiras filas. 
Dirigir sempre do mesmo lugar. Desprezar o acaso. Contar com o 
acaso. [...] Ensaiar muito pouco. Ensaiar em demasia. Não querer 
cometer erros. (WEKWERTH, 1997, p.45-46) 
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Estas questões eram conversadas com os alunos-diretores e muitas vezes 

eram até debatidas junto aos alunos da turma, para que promovesse uma não 

hierarquia, mas algumas questões eram descobertas na própria prática sem 

necessitar de uma inferência minha como a questão de contar com o acaso, ensaiar 

pouco ou em demasia, falar o texto em voz baixa, dentre outras. 

Para a condução, temos um termo no xadrez que designa trocas, cessões, e 

onde de início se perde uma peça ou duas, para se ganhar maior espaço e 

flexibilidade no jogo, chama-se gambito. Temos nessa expressão semelhanças 

compartilhadas com a experiência em conduzir. A diferença é que, por ser um termo 

xadrezista valemo-nos de um processo de autocondução, enquanto no processo 

cênico o que abrangemos é mais no âmbito da coletividade. Gambito toma então 

uma dimensão de consciência, da necessidade de haver ajustes, acordos na relação 

com o outro promovendo um diálogo maturacional, dando continuidade ao jogo 

(teatral), donde problemas deverão ser decididos-conectados por pelo menos dois 

tubos (pessoas). Khun tem uma definição sobre a relação do enxadrista com o jogo: 

 
 

(O Enxadrista) confrontado com um problema estabelecido e tendo a 
sua frente (física ou mentalmente) o tabuleiro, tenta vários 
movimentos alternativos na busca de uma solução. Essas tentativas 
de acerto, feitas pelo enxadrista [...] testam a si mesmas e não as 
regras do jogo. (KHUN, 1998, p. 184)  

  
 

Posso potencializar estas tentativas ao sair do parâmetro individual e passar 

para o coletivo. Quando no processo de construção cênica chegam os mesmos 

problemas, porém acrescidos de soluções aquosas diferentes por cada participante 

do projeto, isto forma um arco romano, uma aduela47 de pedra. Onde uma pedra de 

topo se aperta as outras pedras para conseguir sustentar o próprio arco. Associando 

ao termo gambito temos a permissão de figurar o próprio jogo de xadrez como 

exemplo do efeito de condução exercido na disputa por decisões e escolhas. O 

partilhar ocorre, mas nunca livre de uma decisão final disputada, onde o “ceder 

peças” se torna útil em termos de permanência (tempo) e também do ganho de 

espaço reflexivo, ou seja, uma tentativa contínua de partilha da função, motivada por 

um constante diálogo que admita perdas de opiniões em detrimento do processo.  

                                                             
47 Cada uma das pedras em forma de cunha, truncadas, com seis faces, que entra na composição de 
arcos e abóbodas de cantaria. (HOUAISS, 2001, p.92) 
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Neste jogo, uma nova estrutura se faz baseada nos entrelaçamentos de 

ideias imaginativas dadas por adolescentes que na realidade constroem, destroem e 

reconstroem o mundo ficcional e fantasioso do teatro. Isto é, a adolescência é uma 

fase privilegiada em termos de capacidade imaginativa quando a ela se ligam 

conceitos básicos das manifestações criativas exercidas pela cooperação entre os 

canais da fantasia e do pensamento conceitual. Dito por Vygotsky,  

 
 

Onde há criação de algum tipo novo de estrutura concreta, um novo 
quadro da realidade, de uma corporificação criativa de algum tipo de 
idéia, torna-se indispensável para o processo de compreensão ou 
para o processo da atividade prática, lá encontramos a fantasia 
adiantando-se como uma função básica. [...] Fantasia é uma das 
manifestações criativas do homem, e isto é especialmente verdadeiro 
na adolescência, quando a união com o pensamento em conceitos 
ocorre [...] Ambos os canais se encontram em estado complexo de 
entrelaçamento e ambos cooperam e influenciam no 
desenvolvimento da imaginação. (VYGOTSKY, 1994, p. 285) 

 
 

Nisso, alunos se envolvem e imaginam serem personagens de uma realidade 

fantasiosa diferente das suas, e por um instante, compreendem que seu mundo não 

se resume a apenas concretismos materializados nas dificuldades. Têm a liberdade 

de condensar suas emoções positivas noutro mundo, com outros personagens. 

Spolin diz “o mundo fornece o material para o teatro, e o crescimento artístico 

desenvolve-se passo a passo com o nosso reconhecimento e percepção do mundo 

e de nós mesmos dentro dele.” (SPOLIN, 2011, p.13). A entrada em cena do efeito 

de condução, para esses jovens (ou mesmo para mim), acaba por desencadear um 

momento de controle sobre suas vidas, e para os diretores (condutores) a 

oportunidade de partilharem ações conjuntas formando-se no deformar. 

 

4.3 – O exercício da linguagem entre cinema e teatro: Direções, transições e 

adaptações.  

 

É imprescindível começar este item à luz da arte como conhecimento humano 

ligado ao saber sensível (DUARTE JR., 2001), donde as linguagens, estruturadas e 

divididas em partes específicas, induzem ao aprofundamento destas partes, mas 

não se desvencilham. Falo do trânsito pelas linguagens do teatro e do cinema de 

maneira a adaptar, não apenas as características de cada linguagem, como a 

realidade destas linguagens para o contexto dos alunos, explicitado antes.  
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Assim, estas “partes” devem ser entendidas como uno, dentro de um sistema 

complexo e quântico – como falado noutros momentos – para que o leitor 

compreenda o processo de transição entre as linguagens como algo imbricado à 

arte, e não o encare pontualmente a respeito de algumas características que lhes 

são próprias de cada linguagem.  

Comumente e historicamente, temos a influência de uma teatralidade na 

linguagem cinematográfica, não somente no exercício explícito de atuação dada 

pelo jogo dos atores em um espaço cênico dentro de um processo de montagem, 

como também na intensificação deste jogo duradouro que tem por conseqüência 

uma irradiação na própria estrutura dos filmes na atualidade. Contudo, o que chamo 

a atenção é da transição por estas linguagens apresentada inicialmente pelo cinema 

vindo a ser utilizado como mote criativo na construção de encenações. Ou seja, o 

caminho inverso ao comum e que traz uma formatação ao processo, diferenciada. 

Abaixo temos um contexto brasileiro da relação de transição estabelecida entre 

estas linguagens e suas conjunturas ideológicas:      

 
 

No Brasil, as relações entre cinema e teatro nunca se pautaram por 
grandes conflitos, discordâncias ou polêmicas. Ao contrário do que 
historicamente se tem verificado com a televisão, o teatro nunca foi 
de fato um “antagonista” político, econômico ou ideológico do 
cinema, e sua presença mais ou menos pronunciada nos enredos ou 
no tratamento formal dos filmes parece ter incomodado bem mais o 
purismo de uma certa crítica do passado do que os próprios 
realizadores ou mesmo o público. (MELO, 2012, p.16) 

 
 
Dessa forma, existe uma proximidade, além da estética, entre estas 

linguagens, pautada na construção do olhar público sobre as obras produzidas e na 

capacidade de retroação dos elementos característicos de cada linguagem. Este 

olhar está no cotidiano dos alunos-diretores do projeto e, portanto, se compõe 

satisfatoriamente como escolha do cinema para iniciar os processos criativos em 

teatro. Para os alunos, e aí se utilizando dos temas geradores de Paulo Freire, é 

preciso buscar imagens que tenham significado dentro de seu contexto, ferramentas 

que propiciem um dialogo autêntico e verdadeiro dentro de uma sociedade pós-

moderna e globalizada. Com isso, as novas tecnologias é que fazem o papel de 

mídia entre o teatro e o aluno colocando o cinema como uma ferramenta importante 

para selar esta abordagem. 
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 Por várias vezes, no Brasil, o texto teatral foi buscado com o intuito de 

legitimar filmes e de dar aos seus criadores possibilidades criativas. Assim, é 

possível falar em uma tradição teatral no cinema brasileiro, e ao mesmo tempo 

defender que exista uma correlação do cinema brasileiro com o teatro realizado 

pelos alunos-diretores do projeto. Sendo que para os alunos, não há mais o texto 

escrito e sim a ação falada por voz/corpo, o cenário exposto, o figurino escolhido. 

Precipitadamente pode o leitor achar que, neste caso, não exista processo criativo e 

apenas reste a adaptação a ser realizada. Devo dizer, que todo processo de 

adaptação exige um mínimo de procedimento criativo, no entanto, não estou 

colocando aqui que as encenações eram filmes adaptados “jogados” em um palco.  

Sobre procedimentos teatrais Patrice Pavis, coloca o teatro como um 

“domínio privilegiado do ícone”, uma vez que tanto atores quanto cenários e a 

própria linguagem são representantes literais ou miméticos de coisas reais, que 

fazem com que o espectador elabore códigos provisórios atribuindo vários 

significados a um espetáculo. (PAVIS, apud CARLSON, 2006) Walter Benjamin 

(1994) também aborda uma questão interessante sobre a presença do ator e atriz 

em cena distintamente do cinema e do teatro. Esta presença traz uma grande 

diferença em termos de apresentação da atuação necessitando de um procedimento 

criativo.  

Com isso, existem especificidades nas linguagens do cinema e do teatro que 

se retroalimentam, e estas foram descobertas no processo quando os alunos-

diretores se depararam com limitações e problemas específicos na adaptação das 

linguagens. Alguns desses problemas relativos à diferenciação do cinema para com 

o teatro, e eles se colocavam principalmente no tocante ao tempo, espaço e corpo.  

- Como resolver a questão do espaço-tempo, já que no cinema é possível uma 

mudança repentina de espaços apenas com a mudança das câmeras? 

- Como representar espaços abertos e fechados com estéticas tão diferentes em 

apenas um local escolhido para as apresentações? 

- Como proceder em relação a trocas de figurinos imediatas no cinema? 

- Como utilizar os efeitos especiais do cinema em teatro? 

- Como adaptar o erro dos atores que as câmeras camuflam? 

- Como caracterizar dia e noite e passagem do tempo? 

- Como mostrar a transformação corporal dos atores em cena, ao vivo? 

- Como representar a quantidade enorme de atores de um filme para o teatro? 
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No cinema estas características passam para o público como realidade 

passível de acontecer, mas no teatro elas se colocam como reticências, e é 

exatamente nestas reticências que estão os procedimentos criativos. Os alunos se 

vêem obrigados a se questionarem quanto à realização de algumas cenas 

cinematográficas e decidem por reformulá-las de acordo com a linguagem do teatro. 

Nesse caminho, percebem os elementos do teatro como libertadores do potencial 

criativo limitado outrora pela linguagem do filme, e então compreendem que o teatro 

pode ser atemporal, não ordenado, multicorporal, nonsense, ilimitado. A adaptação 

desencadeia a descoberta da própria linguagem, porque segundo Furtado (2012):        

 
 

[...] a adaptação, é só uma das muitas formas para uma arte refletir 
sobre a outra. E, assim como podemos dizer que determinados 
cineastas são marcados pelas artes plásticas mesmo que eles não 
recorram explicitamente a pinturas e grafismos, tanto a dramaturgia 
quanto a encenação teatral, e até mesmo o uso de um conceito de 
teatro, podem ser fundamentais a certos filmes, mesmo que estes 
não pretendam fazer a transposição de um texto específico. (p.26) 

 
 

Em se tratando da adaptação do cinema para o teatro essa reflexão é muito 

enriquecedora, tendo em vista que o aluno terá de sair da ficção assistida para a 

realidade vivida, para somente depois transformar em ficção teatral (mesmo falando 

de realidade). E essa realidade vivida faz com que cada aluno construa os conceitos 

teóricos de suas práticas, como nos fala Paulo Freire sobre a teoria na prática.  

No teatro, uma narrativa é construída e apresentada valendo-se 

conjuntamente de vários elementos de significação: a palavra, os gestos, as 

sonoridades, os figurinos, os objetos cênicos, etc. A experiência de criação teatral 

desafia os envolvidos a pensarem com a linguagem própria a esta, decodificando e 

interpretando os diversos signos presentes em uma encenação de maneira 

integrada, pois este entendimento também deverá perpassar ao espectador 

futuramente. Temos no cinema elementos teatrais, mas diz Caetano (2012, p.50):  

 
 

No entanto, há um determinado aspecto do espetáculo teatral a que 
o cinema pode se referir, mas não tem como se apropriar por inteiro 
(exceto nos casos raros de experimentações de junção de 
linguagens): é a presença física da apresentação, como se sabe. Um 
filme poderá registrar o trabalho de um ator com atenção a detalhes 
que poderiam passar despercebidos numa apresentação ao vivo; no 
entanto, essa apresentação poderá contar com a surpresa do 
instante seguinte não previsto – ao contrário dos registros fílmicos.  
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A presença física nas apresentações induz aos espectadores um pensamento 

que articule e interprete este conjunto complexo de signos, renovados na ação do 

fazer teatro. “Este mergulho no jogo da linguagem, que provoca o espectador a 

elaborar uma compreensão destes variados elementos lingüísticos propostos em 

uma montagem teatral, estimulam-no a exercitar e a apropriar-se desta linguagem.” 

(DESGRANGES, 2004). 

Walter Benjamin – em seu ensaio sobre a reprodutibilidade técnica – coloca 

os vários modos de ver o mundo dado pela desterritorialização das imagens 

artísticas no século XX. Consequentemente para esses “novos tempos de transição 

está à proliferação de diretores de cinema ou teatro que cedem à tentação de trocar 

de lado, se não definitivamente, pelo menos para experimentar uma eventual 

mudança de gênero.” (SCHILD, 2012, p.42)  

Nesse ponto, compreender essa distância entre as linguagens do teatro e 

cinema e suas especificidades é que vão gerar a cor de cada forma de adaptação. A 

criação em outra linguagem, de um texto mais condizente com a realidade do grupo 

que cria, com seus personagens e cenas próprias, depende da compreensão desse 

distanciamento na relação entre a obra e a plateia. (SCHILD, 2012). Ou seja, a 

riqueza de material cinematográfico e a maneira como ele é apresentado vai ser 

decisiva para o gesto de recriação teatral de uma proposta originada no cinema. 

Assim, temos que as adaptações feitas pelos alunos não são cópias de filmes 

para o teatro por meio de regras de adaptações, porque “ao contrário do cinema, 

onde espaço e ritmo pode ser determinado na sala de montagem, no teatro há uma 

grande elasticidade e variedade; e isso depende muito da disposição dos atores.” 

(WILSON, 1979, p.05). Assim, estas adaptações passam também por processos 

criativos de textos ditos originais, uma vez que as características de cada filme 

escolhido são determinantes para construir uma dramaturgia condizente com a 

realidade do lugar realizado. Com isso, Grotowski coloca sobre o Teatro Pobre: 

 
 

O teatro deve reconhecer suas próprias limitações. Se não pode ser 
mais rico que o cinema, então assuma sua pobreza. Se não pode ser 
superabundante como a televisão, assuma seu ascetismo. Se não 
pode ter uma atração técnica, renuncie a qualquer pretensão técnica. 
Dessa forma chegamos ao ator “santo” e ao teatro pobre. 
(GROTOWSKI, 1971, p. 26-27) 
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Ainda é preciso apontar, que é através de processos criativos de uma 

adaptação que podem se tornar mais notáveis os aspectos universais de ambas as 

artes por onde ela transita. É exatamente aí que entra o diretor. Ele precisa trabalhar 

com variados elementos da linguagem teatral a partir de um aguçado senso de 

proporção, de modo que estes elementos articulem seu conjunto na reestruturação 

das cenas e não na cópia realística do cinema. Como fazer isso? Comenta Lopes: 

 
 

Teatro como prática de educação parte do princípio de que todos 
temos capacidade de dramatizar e que seremos nós, os atuantes, a 
primeira fonte de informação e criação. Depois, quando esgotada a 
fase de nos termos como sujeito [...] o outro aparece e nós nos 
relacionaremos [...] (LOPES, 1989, p. 21) 

 
 

Por isso, mesmo alunos que nunca experimentaram a função de diretores 

podem se capacitar nestas condições de aprendizagem incluindo suas informações 

em contato com os colegas, sem que para isso necessite a rigor ter feito um curso 

de direção. Diz ainda Ostrower que “como processos intuitivos, os processos de 

criação interligam-se intimamente com o nosso ser sensível. [...] Inata ou até 

inerentemente à constituição do homem, a sensibilidade não é peculiar somente a 

artistas ou alguns privilegiados.” (2010, p.12) Lembremos, então que são alunos de 

catorze anos ampliando suas possibilidades de encenação. Caetano conclui: 

 
 

A conclusão é que só podemos definir o procedimento da adaptação, 
por óbvio que seja, a uma escolha artística, um gesto que precisa ter 
sentido, coerência e expressividade. Sem alcançar esses objetivos, é 
possível realizar todos os procedimentos já clichês – como reduzir as 
falas, cortar o número de personagens e as subtramas, acrescentar 
mais cenários, simplificar as tramas, dar relevo aos aspectos 
amorosos ou aos de conflito explícito entre personagens – e nada 
disso será garantia para uma boa transição de uma linguagem a 
outra, uma recriação da obra. (CAETANO, 2012, p.49) 

 

 
4.4 “Realicção” dos alunos-diretores (influências na criação) 

 

Uma questão que defendo, neste momento, diz respeito ao imbricamento do 

real com a ficção na pós-modernidade. Sabemos que o processo de aprendizagem 

de uma realidade se dá por meio de socializações primárias ou secundárias, sendo 

a primeira gerada pela família e a segunda pela interiorização de teorias que 

legitimam as instituições sociais (DUARTE JR., 1990).  
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No entanto, quando esta realidade se torna substância para 

“espetacularidades” midiáticas, ou então, quando ficções confundem os níveis de 

realidade de uma pessoa em relação à vinculação de fatos inventados em redes de 

comunicação, a responsabilidade de um vivente nesta sociedade pós-moderna 

passa a ser maior que em tempos longínquos. Nisso, notícias de novelas são 

vinculadas a páginas de jornal, notícias reais se transformam em novelas ou reality 

shows, pessoas se emocionam ao assistir uma ficção, mas agem com indiferença 

aos casos de violência na televisão, enfim, um entrelaçamento desses dois mundos 

que outrora eram distantes e que exercem uma influência no entendimento dos 

alunos do que é uma encenação. Diz Santaella: 

 
 

A televisão, com seu apetite voraz, devoradora de quaisquer formas 
e gêneros de cultura tende a diluir e neutralizar todas as distinções 
geográficas e históricas, adaptando-as a padrões médios de 
compreensão e absorção. [...] A televisão é produtora cultural, uma 
cultura que mistura entretenimento, farsa, informação e educação 
informal, funcionando ao mesmo tempo como o mais almejado meio 
de difusão de cultura, dado o alcance de público que ela pode atingir. 
(SANTAELLA, 2003, p.56-58) 

 
 

A esta mistura, dada não apenas pela televisão, dou o nome de “realicção”. 

Ela pode ser entendida como uma mistura homogênea do real com o ficcional 

gerando uma nova palavra dada pela impossibilidade do entendimento separado dos 

dois vocábulos, exatamente porque o ser humano pós-moderno vive um mundo 

virtual no qual estes dois conceitos se misturam gerando um questionamento do que 

é real e fictício. As pessoas são convencidas da veracidade de assuntos das novelas 

e filmes, e passam a acionar um comportamento reproduzido por esses meios. 

Nesse ponto, a “realicção” estaria ligada, também, a “Teoria da Influência Indireta” 

formulada por Albert Bandura (1960) e citada por Lage. Esta teoria defende que 

modelos de ação e reação são adotados por pessoas baseados na observação das 

ações de outras pessoas (LAGE, 1999). Comenta Defleur:  

 
 

[...] se determinado padrão de comportamento é adotado como 
modelo, e se esse padrão é identificado como solucionador, ou de 
outra forma qualquer desejável por suas conseqüências, aumenta a 
probabilidade de ele ser adotado por um observador. Se sua adoção 
de fato resultar em consequências positivas, este modelo (hábito) em 
particular provavelmente persistirá como parte mais ou menos 
permanente do repertório do indivíduo (DEFLEUR, 1993, p. 232). 
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Este estudo foi denominado como Teoria da Modelagem, onde está o fato de 

a televisão ditar modelos, através de seus programas, das telenovelas, da moda e 

dos padrões de linguagem sendo amplamente absorvidos pela sociedade.  

Outro estudo é o da Teoria das Expectativas Sociais, que de acordo com 

Lage (1999), se sustenta na idéia de meios de comunicação transmitindo 

informações que retratam a vida das pessoas, acalentando suas expectativas e 

gradativamente servindo como modelo para a mudança de comportamento social, e: 

 
 

[...] baseia-se de que a mídia transmite informações referentes às 
regras de comportamento social lembradas pelos indivíduos, sendo 
que direta ou indiretamente modela comportamentos, por vezes até 
inconscientemente. [...] ela reflete que o conhecimento modela a 
ação como resultante de uma das mais significativas conseqüências 
do saber (LAGE, 1999, p. 151). 
 
 

Por isso, alunos-diretores que se encontram nesta época pós-moderna e são 

influenciados por este sistema midiático tendem a adotar a repetição deste padrão 

de comportamento indicado acima. Ou seja, notícias, ou qualquer mensagem lida 

(sentida) por eles passam a fazer parte de um repertório como se tivesse nascido 

deles para serem utilizadas nos processos criativos das peças, e, no entanto, não 

passam de ações reproduzidas que outrora foram apresentadas pela mídia. A 

comunicação exerce esta influência como nos fala Costa que ela pode ser 

transformada num “[...] veículo que liga interioridade e exterioridade, reconstituindo o 

elo perdido entre o homem e o mundo que o rodeia. Em razão disso, a expressão 

humana dirige-se para o real, constituindo-o, impregnando-o de um simbolismo que 

o acultura e torna partilhável. (COSTA, 2002, p.12) 

Por fim, os alunos-diretores têm também de avaliar o comportamento de 

outros alunos envolvidos na construção da peça, e assim observar padrões que se 

mantiveram estáticos ou se modificaram no decorrer do processo; quando fazem 

isso assumem ou sentem uma transformação interior e se identificam noutro papel 

social. Segundo Levisky (1998, p.87), “a adolescência é marcada por características 

em que a expressividade e as manifestações comportamentais são fatores que 

auxiliam na adaptação social e cultural na qual o processo se desenvolve”. E aí, a 

percepção das realidades dos alunos é desenvolvida por uma experiência não 

conceitual, onde para exercerem um processo criativo é preciso tentar um olhar 

baseado na intuição, na geração de conceitos próprios de uma nova realidade.  
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CAPÍTULO 05 

Filme a filme, teatro a teatro, direção a direção: 

processos de adaptação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias, e por isso sentir é 
compreender, visto que o Universo não tem ideias. (Fernando 
Pessoa apud Claret, 2002, p.71) 
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CAPÍTULO 05 
 

Filme a filme, teatro a teatro, direção a direção: processos de adaptação. 

 
Neste capítulo o leitor tem acesso à análise estética dos processos de direção 

realizados pelos alunos-diretores na escola municipal Veríssimo de Melo. Após toda 

esta reflexão sobre os princípios de adaptação de uma linguagem cinematográfica 

para o teatro, bem como de como entendo a direção teatral, é preciso esmiuçar os 

processos estéticos de cada peça adaptada. Tomo como base não apenas os 

depoimentos extraídos dos alunos-diretores, como também todo material produzido 

por eles durante a elaboração de seus trabalhos cênicos, e fotografias de suas 

práticas, o que acaba configurando a parte mais autêntica da dissertação.  

Irei tratar peça a peça destacando aquilo que foi ou não pertinente para a 

construção dos percursos, sem necessitar repetir as mesmas decisões dos alunos-

diretores (comportamentos iguais de forma generalista), ou seja, apenas falarei dos 

pontos diferenciados de cada processo, tendo em vista já ter apontado em outro 

momento algumas condutas mais genéricas destes diretores. Porém, acho 

importante destacar algumas características nas escolhas dos filmes e de como esta 

cria uma relação com o contexto dos alunos em relação à linguagem, corpo, sexo, 

cenário, dentre outros, a partir da mídia televisiva ou de suas intuições diretivas.  

Tenho assim, quatro peças (quatro turmas com 37 alunos em média) para 

falar de modo a entender a construção estética defendida por seus diretores e 

apresentarei isto na ordem de suas feituras, de 2009 até 2012. De antemão gostaria 

de elencar os filmes nacionais que foram utilizados como mote criativo para 

construção das peças na ordem de análise: O Homem que desafiou o Diabo; Divã; 

Tapete Vermelho; e Muita calma nessa hora. 

 Lembro ainda que esta análise se baseia em conceitos expostos 

anteriormente, tocando principalmente na questão da relação de adaptação entre o 

teatro e o cinema, mas aponta para soluções cênicas dos alunos-diretores 

“coincidentes” com as de grandes nomes do teatro ou mesmo de teorias bem 

específicas. É importante também que o leitor tenha visto ou conheça algo dos 

filmes discutidos, e por isso anteriormente a análise apresento uma ficha técnica de 

cada filme e algumas fotografias. Por fim, digo que selecionei fotografias das 

apresentações ou dos ensaios tentando mesclá-los sem perder o processo, mas 

apresento ao leitor duas análises de fotos de cada: ou a apresentação, ou o ensaio. 
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5.1 – O Homem que desafiou o Diabo (Peça encenada em 2009)  

 

 FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse48 

Zé Araújo é um caixeiro-viajante que se dá muito bem com as mulheres em qualquer 

lugar que vá. Suas aventuras acabam quando ele é obrigado a se casar com 

Dualiba, ficando condenado a trabalhar exaustivamente no armazém de seu sogro. 

Depois de tanto trabalho e humilhação, Zé Araújo se revolta e transforma-se no 

caboclo Ojuara, solitário herói, movido a cachaça e sempre à procura de mulheres e 

metido em confusões. 

 

 

Todo processo desta turma de 9º ano de 2009 resulta em uma adaptação 

para teatro muito específica, pois trabalha com diversos elementos diferenciados em 

suas estéticas tentando dar unicidade a estas que têm exigências distintas e 

misturando aspectos do Teatro Épico de Brecht (narração, ausência de quarta 

parede, quebras de ficção), junto ao Teatro de Bonecos (manipuladores de preto, 

manipulação de personagens), tudo isso dentro de um contexto de estética popular 

do Nordeste. Essa escolha não é pautada em uma consciência teórica sobre os 

elementos da teatralidade e sim numa prática que desnuda esta teatralidade para 

aquilo que, ou faz mais sentido para os adolescentes, ou mesmo para a resolução 

de conflitos estéticos que surgiram em meio às experimentações.  

                                                             
48

 Esta sinopse foi retirada do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Homem_que_Desafiou_o_Diabo 

NOME O Homem que desafiou o diabo 

ANO 2007 

DIRETOR Moacyr Góes 

CENSURA 16 anos 

DURAÇÃO 106 min 

Figura 14 Capa do filme O homem 
que desafiou o diabo 
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A dramaturgia da peça se mantém dentro da sinopse cinematográfica, mas é 

distanciada desta ao contarem “visualmente” a história de outra maneira. Mesmo 

assim, em nenhum momento os alunos-diretores recorrem à literatura “As Pelejas de 

Ojuara” de Nei Leandro de Castro que dá origem ao filme, porque preferem a 

imagem acionada pelos atores para poderem se inspirar na construção dos 

personagens.  

Claramente, não se conhece um processo de teatro apenas pela estética de 

uma apresentação, mas ela nos dá indicativos de expectativas quanto aos meses de 

trabalho pelo grupo, por isso, colocarei algumas fotografias especificando os temas 

discutidos na dissertação. 

Nestas apresentações os alunos-diretores revelam uma emoção forte ao 

identificar nas cenas, atores que conseguem um bom desempenho tão trabalhado 

nos ensaios de maneira exaustiva. Atores que podem, na apresentação, demonstrar 

uma postura mais concentrada do que nos ensaios em sala de aula. Vilar lembra 

que “o diretor às vezes se engana, quando esquece que um personagem muitas 

vezes só é encontrado pelo intérprete na véspera da representação”. (VILAR, 1971, 

p.06). Por isso, a emoção em representar pode resultar numa surpresa contrária ao 

que se coloca no cotidiano dos ensaios. 

Na turma, os alunos-diretores tinham um perfil completamente diferente um 

do outro. Havia uma identidade de alguém responsável e inteligente construída 

acerca do aluno-diretor mais introspecto, este acabou se apresentando com um 

efeito de condução na parte de ensaios com os atores e atrizes, já que não tinha a 

necessidade de falar a todo instante (podendo ouvir os outros alunos), mas 

conseguia ser ouvido ao decidir algo e o outro aluno-diretor acabou compreendendo 

como isso podia ser saudável para manutenção do grupo. A fala de um aluno-diretor 

demonstra isso: 

 
 

[...] uma coisa que eu achava legal é que as pessoas se envolviam. 
“Arthur, por que tu não acha legal fazer isso?”, até com ele “Willy, tu 
não acha legal...”. Os próprios atores se envolvendo “não, achei legal 
isso daí”. A gente não tomou a frente em termos de ignorância, em 
termos de tomar a frente só porque é colega. (AD13) 
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Muitas vezes, como professor, tinha de me afastar para poder compreender 

que os momentos de discussão entre os alunos não eram fins e sim meios (caóticos 

inicialmente) para chegarem a conclusões e até estas passíveis de serem 

temporárias e instáveis. O que sempre tentava estimular era a discussão respeitosa 

e consciente de que os alunos tinham funções e não podiam se eximir de exercê-las. 

Assim, o que circulava pelo processo de construção cênica nesta e em muitas outras 

turmas, se dava a partir do diretor (mas não apenas através dele). Diz um aluno-

diretor sobre o mote criativo em processos cênicos: 

 
 

Pra mim seria passar a idéia do diretor do, da coisa cênica toda para 
as pessoas, e daí ir gerando idéias, pensamentos, filosofias, 
principalmente. (AD07) 

 
 
Com esse fluxo gerador de ideias compartilhadas, o grupo teve um processo 

extremamente intenso, dado também pelos constantes ensaios além dos horários 

das aulas de artes, e em finais de semana na casa de outros membros da turma:  

 
 

[...] a gente tinha que ensaiar em aulas de outros professores, tinham 
professores que não gostavam, mas a gente tinha que mostrar pro 
professor que era realmente aquilo que a gente queria [...] Então a 
gente ensaiava no sábado, não tinha ninguém na escola, as 
faxineiras estavam limpando as salas e a gente esperava elas 
terminarem de limpar as salas pra gente depois ensaiar. (AD07) 

 
 
Neste ponto, minha postura tinha de ser complacente com as variadas 

instâncias da escola. Digo isso, porque os alunos solicitavam os espaços de maneira 

imediatista me impossibilitando de consignar com as faxineiras (que haviam 

acabado de arrumar os espaços) e coordenadores (preocupados com a 

permanência de alunos de outros turnos) as salas de aula disponíveis. Ao mesmo 

tempo eu não poderia negar o desejo de ensaiarem além do horário, porque para 

mim isto já era algo inusitado, inesperado para alunos de quatorze anos, ou seja, já 

fazia parte do aprendizado deles e meu. Com paciência, fui ensinando aos alunos a 

importância de um planejamento que antecipasse as ações, concomitantemente fui 

sensibilizando faxineiras e coordenadores para a demanda que surgia garantindo a 

manutenção dos espaços, por isso, muitas vezes eu tive que organizar junto com os 

alunos carteiras, cadeiras, lixo e birôs (toco neste assunto no final da dissertação). 
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Durante os ensaios a direção na tentativa de demonstrar aos alunos a 

importância de serem responsáveis e de se encontrarem além das aulas de artes, 

desenvolveu um gráfico49 de ensaios com resultados favoráveis de acordo com a 

quantidade de encontros. Este repertório matemático de um dos alunos-diretores 

exemplifica que os métodos de trabalho variam de acordo com as vivências de cada 

indivíduo tornando o diretor um ser que se faz a partir da consciência de suas 

memórias ou na crença de sua intuição conectada com o espaço (entendendo 

espaço como Milton Santos). 

 A direção tomou decisões em excluir determinadas cenas do filme pela 

observação do desempenho dos atores em cena, ou ainda, pela quantidade de 

censura (16 anos) discutida com os outros alunos, e acabou desencadeando uma 

encenação diferente da insinuação apelativa do filme. Lembrando a sinopse: 

 
 
Zé Araújo (Marcos Palmeira), um sedutor caixeiro-viajante. Suas 
aventuras são interrompidas quando ele encontra Duá (Lívia Falcão), 
com quem é obrigado a se casar. Além disso, ele é submetido a uma 
exaustiva rotina de trabalho no armazém do sogro. Depois de 
tamanha humilhação, Zé Araújo se revolta e se transforma no 
caboclo Ojuara, herói solitário movido a cachaça, sempre à procura 
de mulheres e metido em confusões. (GÓES, 2007, sinopse). 

 
 
Como falei no início da análise, esse contexto é mantido pelos alunos-

diretores, até mesmo pela proximidade com as temáticas existentes no lugar onde 

vivem, ou do modo de vida no interior. Abaixo uma comparação interessante entre a 

montaria de Ojuara (Marcos Palmeira) e de Ojuara (Júnior da peça): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Mesmo não sendo uma solicitação do projeto Vero da Arte, os alunos-diretores criam este gráfico 
demonstrando uma atitude mais metódica em relação à organização dos ensaios. 

Figura 15 Marcos Palmeira 
montando a cavalo. 

Figura 16 Júnior montando um 
boi de Reis. 
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Mesmo diferenciando a montaria da peça para a do filme os alunos-diretores 

mantêm a característica do regionalismo inserindo na peça um boi de reis50 para ser 

montado. Isto dá a eles não apenas uma característica diferenciada do filme, como 

também resolve o problema de levar o realismo cinematográfico para o palco. Não 

apenas isso, a pergunta de como fazer um cavalo surge no processo e a resposta 

vem do conhecimento sobre este boi de reis existente no bairro revelando que têm 

conhecimento sobre esta cultura popular. Ou seja, aproveitam para inserir um novo 

elemento na dramaturgia que vem de seu contexto. Diz um aluno-diretor sobre o 

exercício de dirigir e criar “à maneira de Brecht”: 

 
 

[...] eu tentava dar uma inovada em termos de ser mais responsável 
e de pegar a situação do nosso cotidiano e colocar mais nas 
peças que eu estou propondo, as coisas que eu estou fazendo. 
(AD13) (grifo meu)  

 
 
Ressalto que não existe uma maneira brechtiana de se fazer teatro neste 

caso, e sim do próprio aluno, na verdade quando falo isto estou me referindo ao fato 

de Brecht valorizar o cotidiano do ator, seu contexto para compor uma dramaturgia 

coerente dentro de um teatro amador que não se preocupe em imitar o teatro 

profissional e sim a promoção de um teatro didático. 

A respeito das cenas de sexo existentes na dramaturgia da peça os alunos-

diretores descobrem no processo formas de bordear o tema sem precisar mostrá-lo. 

Primeiramente, me questionam sobre a censura em relação aos palavrões, depois 

acerca de beijos e em seguida sobre o envolvimento dos corpos na cena. Nesta 

feita, não é uma situação fácil para mim, já que lido com a construção de novos 

grupos de relação e quebra de paradigmas nas relações dos alunos dentro da 

escola. Digo dentro da escola, porque para os profissionais da escola não é fácil 

distinguir o que faz parte de uma encenação e o que é realidade, ou seja, o que é 

permitido fazer na escola. Por isso, tenho que ter muita sensibilidade para perceber 

onde se encontra uma malícia que possa prejudicar o relacionamento dos alunos. 

Ao professor cabe atentar para alunos (na adolescência) que tentam invadir o 

espaço corporal dos atores dada por uma permissividade do personagem.  

                                                             
50

 O Folguedo Reis de Boi tem sua origem no teatro popular medieval da península ibérica. Trata-se 
de um auto em homenagem aos Santos Reis, unindo a temática dos reisados ao auto do Bumba-
Meu-Boi. O Boi representa fartura. Dado retirado do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Reis_de_Boi 
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Meu discurso sempre foi: O que pede a cena? Qual sua relação com esta 

personagem? Qual a sua intenção? E dizia isso, não para mecanizar os corpos 

racionalizando os atores, e sim para que se dessem conta de suas ações em 

respeito aos outros. 

 Ao perceberem, então, o constrangimento de alguns alunos (principalmente 

as meninas) os diretores não se sentem à vontade em manter algumas cenas com 

sexo, ditas pornográficas, que são mostradas no filme. No entanto, encontram um 

jeito de acentuar a malícia pedida pela dramaturgia ao deixarem algumas cenas de 

sexo por meio de informações sonoras, ou narrações quando, por exemplo, 

substituem a cena de uma rapadura sendo enfiada no ânus de uma bruxa, por uma 

descrição oral censurada: “Graças ao pudor de nossa peça pouparemos nossos 

olhos dessa pouca vergonha, mas enfim digo que ele a matou enfiando certa 

rapadura em lugar (efeito sonoro)”. Novamente temos aqui elementos do teatro 

Épico de Brecht que provoca um distanciamento dos personagens e um 

estranhamento do espectador quebrando uma estrutura fixa de um texto que não 

pode descrever o que se passa. 

Apesar do constrangimento de alguns colegas, os alunos-diretores 

permaneceram com um texto igualmente coloquial substituindo alguns palavrões 

mais pesados, por outros menos utilizados. E para isso, os alunos-diretores 

sugeriram pesquisar alguns palavrões que tivessem a mesma intenção, mas 

tornassem a cena mais leve e engraçada. Eu pesquisei juntamente com eles na 

tentativa de deixar um pouco mais organizado o estudo.  

Na questão da escolha de personagens, os alunos-diretores desta turma 

tentaram caminhar de maneira mais apolínea (apesar de dionisíacas), porque 

adequaram (WILSON, 1979) as meninas mais bonitas às personagens de cabaré 

bem como a bruxa chamada “Mãe de Pantanha” num casting. Diz Haderchpek que 

“A palavra casting é um termo inglês que vem de “fundir um molde”, ou seja, ajustar 

o ator ao papel. No teatro profissional, e até no cinema, costuma-se buscar um ator 

que se encaixe no perfil de determinada personagem [...]” (2009, p.32) 

 A grande dúvida é se haveria a permissão em colocar-se corporalmente na 

personagem, incluindo o uso de um figurino desnudo lidando novamente com o 

constrangimento e promovendo um primeiro caos no processo. Abaixo tem uma 

comparação das duas bruxas: 
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Este trabalho de convencimento por parte da direção é que desgasta um 

pouco a relação com as atrizes, porque ser convencida (com 15 anos) a interpretar 

uma “quenga” ou uma bruxa doida por sexo não traz uma imagem positiva nem 

dentro, nem fora da escola, e é aí que entra em cena a forma dionisíaca de ser. 

Último ano na escola, final de ano, peça pra se divertir, alunas que já têm mesmo 

uma sexualidade despertada. Argumentos para se deixarem levar pela diversão em 

fazer teatro vão sensibilizando as atrizes. Mas o arremate final vem com algumas 

adaptações percebidas no figurino. Enquanto Flávia Alessandra veste roupa 

transparente a figurinista da peça decide manter o tom preto da roupa mostrando 

apenas a barriga e as pernas da aluna-atriz, e deixa por conta de uma capa preta a 

caracterização de uma bruxa.  

Para os meninos, o processo foi mais fácil tendo em vista os personagens 

serem “cabras mais brabos, pegadores de mulheres, cachaceiros”. Assim, a timidez 

de expor-se não vem pelos meninos, que na leitura dramática já revelam uma 

dinâmica vocal e um sotaque bem trabalhado. O próprio diabo é escolhido por 

adequação de tamanho e desenvoltura demonstrada pelo aluno, um “bichinho 

pequeno, mas ligeiro”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Flávia Alessandra na 
personagem Mãe de Pantanha no  
O homem que desafiou o diabo 

Figura 18 Uma das atrizes de 9º 
ano interpretando a Mãe de 
Pantanha na Peça. 

Figura 19 O diabo no filme Figura 20 O ator Ivo 
interpretando o Diabo 
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Os alunos-diretores escolheram Ivo não apenas por seu físico como também 

por seu comportamento muito ativo em sala de aula. Eu reforcei esta escolha por 

acreditar em sua desenvoltura, mas principalmente por saber que os diretores não 

teriam problemas com a interpretação do diabo, já que os outros alunos tinham certa 

resistência religiosa. Há neste ator um conforto em exercer o personagem ao ponto 

deste criar novas falas, sua própria coreografia e uma forma distinta de se 

movimentar, mas é notório que o figurino e a maquiagem imitam o filme. 

O segundo caos deste grupo é também determinante para seu destaque. Ele 

chega ao se depararem com efeitos especiais no filme “O homem que desafiou o 

Diabo” pensando ter um problema com relação à representação destes efeitos no 

palco. A crise gera uma solução tanto para a encenação quanto para dar função a 

alguns outros alunos que não queriam participar do projeto (estes alunos acabaram 

se revelando como grandes atores em cena). Os alunos-diretores acabam 

desenvolvendo uma concepção original que transgrediu a integridade do texto ao 

criarem uma função a que chamaram de “Homens de Preto”. Abaixo duas fotografias 

ilustrando estes homens de preto: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Os “homens de preto” (apelido dado pelo filme MIB) deveriam estar no palco a 

todo instante para realizar qualquer que fosse a necessidade (efeito, ajuda, troca de 

cenário, limpeza), e seriam vestidos completamente de preto como mostram as 

fotografias acima. Este figurino foi selecionado por associarem a cor preta à 

neutralidade.  

Figura 21 Ojuara tentando subir no boi de reis Figura 22 Homem de Preto ajudando Ojuara 
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Neste ponto, os alunos-diretores estavam reproduzindo alguns conceitos de 

neutralidade que também são usados para se encenar com a máscara neutra51, não 

no sentido de construção cênica, mas de neutralizar a imagem cotidiana do corpo. 

Apesar de citar a máscara neutra para caracterizar estes “homens de preto” 

devo associar suas posturas em cena aos manipuladores do Teatro de Bonecos. O 

objetivo destes homens de preto é o mesmo dos manipuladores e intuitivamente os 

alunos-diretores resolvem uma questão de efeito especial a partir da teatralidade 

oriental.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A intenção de manipular os personagens é a mesma citada por Beltrame em 

relação aos bonecos e ilustrada acima: 

 
 

Trata-se de trabalhar com a noção de consciência de estar em cena, 
o que exige movimentos comedidos, discretos, elegantes, suficientes 
para que se remeta o foco das atenções ao boneco presente na cena 
e não ao seu animador. Quando os gestos do ator-titeriteiro e sua 
presença são mais eloqüentes que a presença do boneco, cria-se um 
duplo foco que desvaloriza a cena. (BELTRAME, 2003, p.48). 
 
 

No entanto, o que ocorre muitas vezes é um destaque para os “homens de 

preto” construindo uma história paralela à peça e dando a ela uma singularidade ao 

promover o encontro de épocas diferentes. Esta desvalorização citada por Beltrame 

acontece se a intenção for a de negar a existência do manipulador, ou animador. 

                                                             
51

 A máscara neutra propicia a consciência corporal de forma plena [...] altera a percepção cotidiana, 
geralmente centralizada na face, e o faz conscientizar-se, instantaneamente, do corpo esquecido.  
(COSTA, 2005 p.32) Lecoq diz que o rosto do ator desaparece, e percebe-se o corpo mais 
intensamente. Geralmente se fala com alguém olhando no rosto. Com a máscara neutra o que se vê 
é o corpo inteiro do ator [...] todos os movimentos se revelam então de maneira potente.(2010, p.71) 

 

Figura 23 Teatro Bunrako Figura 24 Teatro Bunrako 



188 
 

Como se trata de uma comédia o que ocorre é a simultaneidade de cenas revelando 

o fazer teatral presentificado pelos manipuladores, de maneira cômica, e assim há 

um estranhamento por parte do público e ao assumir de que tudo é um teatro. Na 

sequência abaixo, os homens de preto se agitam em cena se preparando para 

levantarem o diabo e arrastarem Ojuara, voltando no final para a posição dos panos 

pretos, enquanto o diabo comemora o golpe em Ojuara: 

 

 
 

Tendo como foco a resolução de problemas de efeitos especiais de filmes 

adaptados para teatro, os alunos-diretores têm em mira organizar os ensaios para 

alunos que não estavam muito interessados em participar da encenação. Minha fala 

para estes alunos “desinteressados” era da importância em participar de algo que 

eles mesmos estavam construindo, contudo isto não os tocava, pois já acreditavam 

serem incapazes de produzir algo com suas próprias mãos, tendo em vista os 

constantes dizeres da escola sobre péssimos alunos estigmatizados. Assim, com 

uma proposta de fazer estes alunos participarem com o corpo coberto por inteiro e 

lhes dando uma função de produzirem todos os efeitos da peça, os alunos-diretores 

me deram uma pista para ampliar a auto-estima destes alunos que tinham a 

oportunidade de realizarem algo sem serem julgados por suas imagens sujadas. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 25 O diabo faz um xingamento 
a Ojuara provocando-o para briga 

Figura 26 Os homens de preto 
levantam o diabo e arrastam Ojuara 

Figura 27 O diabo dança e os homens 
de preto voltam para suas posições 

Figura 28 Homens de preto 
colocando o cenário 

Figura 29 Homem de 
preto retirando o cenário 

Figura 30 Homens de preto 
levantando a bailarina 
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O diferencial desta encenação se dá por pessoas que menos acreditavam em 

si, e sua ação em cena desvela princípios teatrais que misturam um estranhamento 

brechtiano com um teatro de bonecos oriental dentro de uma comédia nordestina.  

Com isso, pensando num espaço cênico de teatro que não tem o recurso de 

câmeras de corte, os alunos-diretores colocaram em cena (nas paredes do palco) 

panos pretos, para que estes “homens de preto” se prostrassem quando não fossem 

solicitados. E essa estratégia acabou se revelando como criativa, já que tínhamos na 

encenação o uso destes “contra-regras” aparecendo paralelamente à história 

revelada, porque mesmo parados em fundo escuro se destacavam ao público pela 

estética de um teatro de bonecos sem bonecos, ou mesmo pelo esquecimento de 

onde estava o fundo negro como mostra abaixo na figura 29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para mim, todo processo deste grupo foi um aprendizado, já que era o 

primeiro ano do projeto e esta turma encontrou possibilidades inimagináveis para 

resolver questões altamente complexas. Foi a partir desta turma que pude verificar o 

conhecimento advindo do repertório dos alunos me dispondo a esperar mais o 

tempo de aprendizagens antes de jogar as soluções. Os alunos-diretores souberam 

encaminhar a encenação de acordo com o que tinham, tentando amadurecer as 

ideias da peça. Para mim, como professor, restou saborear o seguinte comentário 

de um dos alunos-diretores: 

 
 

[...] o que chama mais atenção em termos do projeto é que a gente 
desenvolveu as coisas com nossas próprias mãos, com nosso 
próprio suor, então a gente não dependeu de ninguém. (AD13) 

 

Figura 31 Homem de preto 
escorado em fundo branco 

Figura 32 Homens de preto mimetizados em 
fundo negro aguardando a próxima ação 
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5.2 – Divã (Peça encenada em 2010)  

 
 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinopse52 

Mercedes é uma mulher que não tem do que reclamar: é bonita, bem vivida, casada, 

mãe de dois filhos, sempre próxima da sua melhor amiga Mônica e é muito feliz. 

Aparentemente a vida dela é perfeita, o que desperta a curiosidade dela mesma em 

descobrir o porquê de sua vida ser tão completa. É quando Mercedes resolve fazer 

análise com um psicanalista, Dr. Lopes, para descobrir o motivo de não ver nem a 

sombra dos problemas. O que Mercedes não imaginava era que sua vida iria mudar 

a partir do dia em que ela entrasse naquele consultório. Ao longo de seu tratamento 

psicológico, Mercedes descobre muitas insatisfações próprias, assim como a 

necessidade de se conhecer cada vez mais fundo, a vontade de aproveitar cada 

momento, de realizar sonhos e desejos que não sabia que existia. 

 

Esta é uma das peças que tive a oportunidade de obter registros fotográficos 

de parte do processo, portanto farei os apontamentos a partir destes registros, das 

entrevistas e de minhas memórias anotadas. Anteriormente, é preciso dizer que este 

grupo fez desenhos de cenas do filme, organizou planilhas de ensaio e mostrou uma 

produção organizada de seus materiais a começar pela imagem abaixo com o nome 

do grupo editado por cima de uma imagem retirada da internet:  

                                                             
52

 Sinopse retirada do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Div%C3%A3_%28filme%29 

NOME Divã 

ANO 2009 

DIRETOR José Alvarenga Júnior 

CENSURA 14 anos 

DURAÇÃO 90 min 

Figura 33 Capa do filme Divã 
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O símbolo acima é coincidente com o processo mais tranquilo do grupo que 

tinha alunas-diretoras bem sorridentes e calmas. Estas características ajudaram a 

manter climas harmônicos, em que o respeito predominava entre os colegas, e 

talvez por isso, eu tenha me dado a liberdade de provocá-las com atitudes infantis, 

imitando alunos de outras turmas que apenas queriam jogar futebol. Veja abaixo: 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Claramente quando os alunos perceberam o que eu estava fazendo se 

desconcentraram e sorriram bastante, incluindo as alunas-diretoras. Foi então, que 

percebi a permissividade do professor em poder “bagunçar” para tentar estimular os 

alunos a trocarem o papel de assumir a responsabilidade em encaminhar uma aula. 

Após a risada coletiva, as alunas-diretoras cobravam de mim uma postura de 

professor para dar o exemplo positivo aos outros e não o contrário. A partir desse 

dia, experimentei a mesma postura em variadas turmas tentando provocar um caos 

para identificar posturas dos alunos-diretores, e todas tinham a mesma reação.  

Figura 34 Logomarca do grupo Predestinado’s 

Figura 35 Em pleno ensaio de uma cena 
que tem futebol eu amasso um papel. 

Figura 36 O aluno assiste o futebol na TV 
enquanto eu jogo com a bola de papel. 
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Em relação à peça em si, devo dizer que a influência da tevê e, sobretudo, do 

monopólio da empresa “Globo Filmes” se exprime na medida em que filmes – como 

Divã – são escolhidos por estes adolescentes de quinze anos. Indicam que o cinema 

permanece uma espécie de braço auxiliar da televisão imitando as proposições de 

novelas (mesmo que hoje as novelas imitem a estética visual cinematográfica), mas 

que o teatro não pode ser reduzido ao fato de termos atores em cena.  

O grupo “Predestinados” escolhe um filme de 2009 com grande destaque de 

público, já que são quase dois milhões de espectadores. O filme de José Alvarenga 

Júnior tramita na base de uma comédia romântica, onde um casamento desgastado 

e uma consequente separação exigem novas atitudes da protagonista, uma delas é 

a busca por um psicólogo. As alunas-diretoras decidiram coadunar com o mesmo 

enredo do filme, mas trouxeram uma clareza narrativa mais objetiva. Vinte minutos é 

o suficiente para passarem uma mensagem que o filme de Alvarenga faz em mais 

que o quádruplo do tempo, e uma das características teatrais responsáveis por isso 

se baseia nos princípios do Teatro Pobre de Grotowisk (1971). Afirmo isso, porque 

quando acentuei aos alunos que teatro e cinema têm especificidades, eles 

começavam a entender a não necessidade de um teatro que buscasse a 

representação da realidade com a utilização de variados elementos, como o faz um 

filme. Grotowisk traz uma definição interessante sobre a construção de um 

espetáculo teatral: 

 
 

O espetáculo é construído em cima do princípio da estrita autarcia. A 
norma geral é a seguinte: é proibido introduzir na representação o 
que quer que seja que não esteja nela desde o início. Um certo 
número de pessoas e de objetos reunidos no teatro. Eles devem 
bastar para realizar qualquer situação da representação. Eles criam a 
plástica, o som, o tempo e o espaço”(GROTOWSKI apud PAVIS, 
2008, p. 393). 

 

 
As alunas-diretoras não chegam a exercer essa concepção tão clara do 

Teatro Pobre, mas trazem nuances deste teatro ao não se deixarem bloquear pela 

ausência de materiais. Nisso, surgem ressignificações de objetos variados e a 

retirada de materiais cenográficos do espetáculo que apenas serviriam para decorar 

um cenário (o que era uma prática em outros processos). Abaixo temos dois 

exemplos desta adequação de objetos utilizados amplamente nos ensaios:   
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Neste grupo, as carteiras viravam carrinhos de compras, sofá, cadeira de 

cabeleireiro, cadeira de restaurante e até o divã. E mesmo sem materiais, os atores 

e atrizes assumiam no corpo e no gesto o visível invisível, convencendo o público 

por meio de suas posturas em cena. Abaixo um aluno assiste a uma partida de 

futebol em uma televisão imaginária, enquanto sua esposa reclama de seu 

comportamento; na outra cena Mercedes segura uma garrafa de vinho invisível: 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
As alunas-diretoras têm, no entanto, um papel importante para conseguir 

extrair dos atores uma energia interna que dê crédito ao que fazem na cena. Para 

tanto, é preciso presentificar o objeto externo no corpo dos atores, sendo o gesto 

responsável por uma ponte entre a ação e a intenção do personagem. Assim, a 

direção sugere que imaginem o objeto, para que convencidos da existência destes 

consigam convencer a plateia. É simples, mas é uma estratégia eficiente. 

Figura 37 O apagador em cima de 
uma carteira que é um carrinho de 
supermercado 

Figura 38 O apagador é na verdade 
um vinho caríssimo comprado pelo 
ex de Mercedes 

Figura 39 O ator assiste futebol na TV invisível  Figura 40 Mercedes segura garrafa invisível 
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Para a escolha dos atores a direção prefere adequar, por exemplo, um ator 

que tem uma postura mais afeminada, a um personagem cabeleireiro, mas mesmo 

sendo o corpo do ator adequado, é necessário procurar gestos precisos para fixar o 

personagem na mente da plateia. Por isso, nos ensaios o simbolismo para objetos 

como apagador virando vinho de R$ 85,00 reais, ou canetas se transformando em 

tesouras é uma estratégia intuitiva tão eficiente que a direção consegue esta 

potência. Abaixo o ator como cabeleireiro contracenando comigo (dando voz a uma 

personagem feminina) e contracenando com a atriz amiga da personagem 

protagonista: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
No caso da atriz principal há uma mudança em relação à adequação, porque 

a aluna selecionada é extremamente agitada, quando na verdade a personagem 

necessita em alguns momentos de uma gestualidade mais deprimida, ou mesmo 

passiva. Porém, as alunas-diretoras não querem perder a oportunidade de ter 

alguém com o corpo tão enérgico em cena. Com isso, tomam uma decisão de terem 

duas atrizes principais marcando toda a encenação. Elas conseguem resolver a 

questão do corpo enérgico da atriz colocando-a nas cenas de movimentação e o 

corpo mais passivo de outra atriz em outras cenas como a do divã. Além disso, 

solucionam problemas básicos da adaptação da linguagem cinematográfica para o 

teatro. Com um personagem duplo dão conta da especificidade dos cortes 

cinematográficos nas passagens de tempo (representação de passado e presente) 

colocando cada atriz numa parte do palco (com o mesmo figurino) e dividindo o 

mesmo espaço físico, porém espaços cênicos diferentes. A foto abaixo ilustra isso:  

Figura 41 Cabeleireiro comigo em cena Figura 42 Cabeleireiro com atriz em cena 
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Sem terem conhecimento teórico sobre os estudos de Augusto Boal, as 

alunas-diretoras descobrem por si mesmas o Sistema Coringa presente no Teatro 

do Oprimido, tendo uma figura intermediária entre a plateia e os personagens. Elas 

propõem uma espécie de narradora de acontecimentos que informa ao público 

diretamente algo sobre o passado ou sobre o futuro e mesmo assim, permanece em 

cena escutando ou vendo o que acontece. O mais interessante nisto é que a 

personagem está num analista de sua psicologia, e na verdade faz também esta 

análise de sua própria personagem junto ao público, de maneira que se aproxima 

também de Brecht no tocante ao distanciamento pretendido por ele no Teatro 

Épico (2002). Abaixo a diferença de Mercedes no filme e na peça como coringa: 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Uma observação interessante é que a decisão de falar para o público só veio 

depois de dois meses de processo. Durante este tempo as alunas-diretoras 

colocaram uma figura para fazer o psicólogo, no entanto, o aluno faltou muito e este 

caos fez com muitos assumissem este papel (inclusive eu). Foi então que a direção 

propôs à atriz fazer sua terapia para a plateia e esta aceitou após vencer a timidez. 

Figura 44 A atriz Mercedez 02 encara a plateia 
aguardando a cena mais ao fundo de Mercedez 01. 

Figura 43 A atriz conversa próxima a 
plateia sobre passado ou futuro. 

Figura 45 Lilia Cabral em cena no psicólogo 
falando exclusivamente para ele. 

Figura 46 Atriz fala com um 
dos “analistas” da vez. 
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Assim, o que existia era um cenário duplo fixado em um dos lados do palco 

(bem à frente quase no proscênio) com um divã onde se encontrava a personagem 

Mercedes 02 (coringa) falando em direção a plateia; e um cenário móvel que se 

dinamizava a partir das cenas que entravam com outros personagens. Este efeito 

duplo de palco também era conseguido com a utilização mínima de luz nas cenas 

(branco 100% e branco 50%), chamando a atenção do espectador para a cena que 

seria interpretada a partir de luzes acesas totais ou parciais. A estrutura de 

iluminação era mínima, se resumindo a alguns spots de luz no chão, mas a direção 

conseguiu dar conta da intenção de movimentar visualmente as cenas. Apesar deste 

uso, neste grupo não existia a necessidade de muitos recursos de iluminação, 

porque a Mercedes do Divã permanecia em cena reagindo quando sua personagem 

revivia as cenas (a partir da outra atriz) e tinha que ser bem vista pelo público. Essa 

essência com poucos recursos intencionais de iluminação lembra o Teatro Pobre de 

Grotowisk (1971), que necessita principalmente do corpo dos atores para inteligir.  

Todas estas escolhas da direção deram ritmo para a encenação que 

movimentam o olhar do público para dois corpos distintos interpretando uma mesma 

personagem, ao mesmo tempo em que criam histórias paralelas simultaneamente. A 

peça conseguiu ter um andamento único, veloz e frequente, mas o ritmo aponta um 

trabalho de direção bem conduzido ao estabelecer dois corpos contrários, com 

energias interiores idiossincráticas para cenas separadas. Em relação ao tempo de 

suas descobertas acredito que eu poderia ter elencado mais pistas para eles não 

perderem tanto tempo, por exemplo, com leituras dramáticas, ilustrado abaixo: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
Contudo, acredito que este grupo se forjou a partir de sua alegria em realizar 

o projeto, pois foi uma das poucas turmas que não tive necessidade de intervir em 

seus relacionamentos enquanto grupo e sim, me concentrar em aprender com eles.  

Figura 47 Leitura dramática restaurante Figura 48 Leitura dramática hospital 
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5.3 – Tapete Vermelho (Peça encenada em 2011)  

 

 
 

  FICHA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sinopse53 

Quinzinho (Matheus Nachtergaele) tem uma promessa a cumprir: levar seu filho, 

Neco (Vinícius Miranda), à cidade para assistir a um filme do Mazzaropi. Eles moram 

num pequeno sítio no interior de São Paulo. Nessa verdadeira odisséia por cidades 

do interior paulista, ele também leva sua esposa Zulmira (Gorete Milagres), que 

parte a contragosto, e o burro Policarpo. Na jornada, eles encontram peculiaridades 

regionais e passam por situações mágicas, relacionadas à crendice popular. 

 
 
 As alunas-diretoras desta turma eram amigas e isso influenciou nas decisões 

estéticas de teatro durante o processo. Mas isso não significou que não tiveram 

problemas. Bem da verdade, antes das duas alunas serem diretoras, o grupo havia 

elegido um colega para o cargo e este desistiu no primeiro mês, como uma das 

meninas havia ficado em terceiro lugar na votação, assumiu como aluna-diretora. E 

para completar, o aluno desistente do cargo atrapalhou muito os ensaios, como 

revela a fala de uma das alunas-diretoras: 

 
 

Eu gritava, eu chamava ele, dizia que ia falar com o professor, que 
ele ia ficar com zero, aí ele vinha. Eu até chorei por causa dele. Que 
ele não queria ensaiar, aí depois que ele me viu chorando ele foi 
ensaiar (risos). (AD17) 

                                                             
53

 Sinopse acessada no site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tapete_Vermelho_%28filme%29 

NOME Tapete Vermelho 

ANO 2006 

DIRETOR Luiz Alberto Pereira 

CENSURA 10 anos 

DURAÇÃO 102 min 

Figura 49 Capa do filme 
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 Esta forma infantil do aluno não participar do processo, ou mesmo a atitude 

da aluna-diretora em chorar ameaçando com despontuação para tentar convencer o 

colega a colaborar, mostram as dificuldade em se envolver com um trabalho sério. 

Porém, no decorrer da construção da peça, minhas intervenções a favor da 

sinceridade, da honestidade para com os colegas iam tecendo um novo perfil nos 

alunos, um perfil mais complacente, e a fala da aluna-diretora sobre o cargo de 

direção demonstra este amadurecimento: 

  
 

Eu acho que ser diretor tem que falar com todo mundo, tem que 
aceitar a opinião também dos atores, das pessoas que estão fazendo 
o Teatro, tem que se dedicar. (AD17) 

 
 

Assim, este foi um grupo que começou num processo infantilizado, mas no 

decorrer dos ensaios conseguiu estruturar uma chanchada atemporal, uma peça 

diferente da maioria das temáticas das outras turmas, pelo fato de não trabalhar com 

a ênfase ao sexo. Digo não ênfase ao sexo, porque elas ainda deram um jeito de 

incluir a sexualidade através do travestimento de atores masculinos em personagens 

travestis, até mesmo do aluno que provocou os distúrbios citados. Abaixo duas 

fotografias ilustram os atores aguardando para entrar em cena sem as perucas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Quando os alunos-diretores propõem o uso de atores travestis não estão 

desrespeitando o foco da narrativa, e sim dando corpo a uma energia vivenciada no 

processo, já que eram alunos brincalhões, elas transformam a energia da 

brincadeira em um brincante “carnavalesco” que dança ao som de moda caipira. 

Esta forma lembra muito o Teatro de Revista do qual esclarece Neyde Veneziano: 

Figura 50 Atores travestidos para 
festa em Tapete Vermelho  

Figura 51 Detalhamento do rosto dos 
atores em Tapete Vermelho 
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Ao se falar em teatro de revista, que nos venham às idéias de 
vedetes, de bananas, de tropicália, de irreverência e, principalmente, 
de humor e de música, muita música. Mas que venha também a 
consciência de um teatro que contribuiu para a nossa descolonização 
cultural, que fixou nossos tipos, nossos costumes, nosso modo 
genuíno do 'falar à brasileira'. Pode-se dizer, sem muito exagero, que 
a revista foi o prisma em que se refletiram as nossas formas de 
divertimento, a música, a dança, o carnaval, a folia, integrando-os 
com os gostos e os costumes de toda uma sociedade [...] 
(VENEZIANO, 1994, p. 154-155) 

 
 
O filme Tapete Vermelho (2006) de Luís Alberto Pereira, não tem nada a ver 

com travestis, ou o Teatro de Revista, na verdade, aborda uma viagem de uma 

família pobre que mora num sítio no interior de São Paulo, por várias cidades 

paulistas. Com isso, o principal elemento a ser destacado no filme, e repetido na 

peça adaptada é a referência ao eterno personagem Amácio Mazzaropi54. Até 

porque o destino da viagem feita pela família é um cinema que exiba um filme dele e 

os alunos percebem isso. Abaixo fotografias comparam a diferença no início do filme 

para a peça e já apontam a diferença no olhar dos atores. Enquanto Matheus 

Nachtergaele olha para o céu de forma contemplativa (dada pela tomada de câmera 

com o queixo do ator mais para cima), o ator da peça dirige seu olhar para a plateia 

com o queixo mais para baixo, assumindo que não está sozinho cantando e sim que 

a letra daquela canção: “A dor da saudade, quem é que não tem, olhando o 

passado, quem é que não sente, saudade de alguém...” (Elpídio dos Santos, 1963) é 

diretamente para as pessoas presentes, característica presente no Teatro Épico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

54 Mazzaropi tem a sua carreira cinematográfica identificada com o boom do cinema industrial 
paulista dos anos de 1950. Entretanto, Mazzaropi, já era bastante conhecido pelo público por seus 
trabalhos como ator teatral, de pavilhão e, também, pela sua presença no rádio. Neste veículo, o seu 
programa Rancho alegre era uma das maiores audiências da época. (GATTI, 2010, p.60) 

Figura 52 Matheus Nachtergaele 
como Quinzinho canta no filme 

Figura 53 O ator Daniel como 
Quinzinho cantando na peça 
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A direção mantém parte desse humor voltado muito mais para ingenuidade de 

temáticas do interior paulista caipira que origina um cinema caipira, amparado no 

universo de Monteiro Lobato e em outros elementos da cultura do interior de São 

Paulo e inseri variados elementos do Teatro Popular55 que coincidem com a 

valorização dos aspectos regionais de nossa cultura em busca de uma afirmação 

social. Sobre o cinema caipira comenta Rodriguez: 

 
 

O cinema caipira, que captou algumas das características da 
chanchada, descende dos dramas circenses, das histórias de 
Trancoso e Pedro Malazartes, dos livros de Cornélio Pires e Monteiro 
Lobato, dos programas de rádio do Capitão Furtado, já no final dos 
anos 1920. O personagem caipira (e aqui podemos falar de 
personagem e não de um simples tipo, sem receio de exagerar), 
imortalizado por Genésio Arruda e principalmente por Mazzaropi, não 
é tão burlesco quanto os cômicos da chanchada. [...] A trama do 
cinema caipira, pelo contrário, se baseia na evidência de que o 
homem do interior é muito esperto, e não se deixa enganar. É um 
provinciano que aparenta ser bobo, mas que na verdade, usando 
uma expressão regional, é muito ladino. (RODRIGUEZ, 2010, p.39) 

 
 
A percepção da potencialidade da história de Tapete Vermelho vem misturada 

a fama do ator Matheus Nachtergaele, bem conhecido pelos alunos por sua 

interpretação em O Auto da Compadecida (filme e minisérie apresentada pela Rede 

Globo). Existe a confiança de que este ator global dê conta de expectativas 

anteriormente depositadas por sua performance como João Grilo, e logo após se 

dão conta de que o estilo de Tapete Vermelho é diferente do filme baseado na obra 

de Ariano Suassuna. É então, que aparece uma discussão sobre a continuidade ou 

não deste filme como mote criativo para a encenação, e nesta discussão um grupo 

de alunos levanta o argumento de ser completamente diferente das peças das 

outras turmas, por não falar sobre sexo. Neste ponto, a presença atenta do 

professor se faz necessária, pois perceber que do próprio grupo nascem respostas 

coerentes exige certa sensibilidade. Por isso, ao disporem deste argumento, me 

pronunciei ratificando a ideia de diferencial e constatei a alegria dos alunos se dando 

conta das possibilidades criativas que este filme trazia.  

                                                             
55

 Teatro popular, diz-se de um gênero de teatro destinado às camadas menos elitistas da nação. 
Um teatro feito em circos, praças e espaços públicos, por artistas mambembe, e sobretudo voltado 
para o gosto ingênuo do povo. Muito em voga durante o século XX em todo o mundo ocidental, 
representado por grupos de atores pequeno-burgueses que tinham por ideal um teatro acessível ao 
povo e transformador da sociedade para uma sociedade popular e socialista. Para tais grupos, o 
dramaturgo e diretor alemão Bertold Brecht foi o grande autor e inspirador. 
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Aparentemente, para as outras turmas de adolescentes que assistiam aos 

ensaios e à representação desta peça, parecia algo desinteressante por associarem 

o antigo dos filmes de Mazzaropi ao monótono, e o que temos é um ritmo dinâmico, 

variado de elementos atuais, e com corpos brincantes que surpreende o público, 

pois além de tudo as alunas-diretoras interferem no roteiro e na forma de apresentar 

uma dramaturgia baseada no cinema caipira, com um toque do Teatro Popular e 

elementos do Teatro Épico de Brecht (sem terem estudado isto).   

Meus conselhos, como orientador, sempre se pautaram na indicação do uso 

de elementos teatrais que não exigissem grandes estruturas físicas e financeiras. 

Por isso, era importante falar aos alunos de poucos recursos que simbolizassem o 

personagem ou o cenário sem que estes quisessem imitar o cinema. Este discurso 

surtiu efeito para desprenderem a mente das alunas-diretoras de quererem 

conseguir um burro para viagem na peça, ou de construírem um cavalo. 

Inicialmente, a ausência de ideias para fazer o burro gerou um caos na turma, mas 

deu margem para proporem um dos grandes diferenciais da peça. Agregaram à 

metáfora de um burro animal simbolizado por um menino com um chapéu pontudo 

escrito burro segurando um caderno.  Abaixo o exemplo do burro no filme e na peça: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Figura 57 Personagem Neco fazendo um 
carinho no “Burro” com chapéu. 

Figura 56 O burro carregando a bagangem da 
viagem na chegada da família a uma cidade. 

Figura 54 Família de Quinzinho na 
viagem segurando o burro  

Figura 55 A família de Quinzinho se 
preparando para viajar com o burro 
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Na peça, a dona do burro leva os personagens a brincarem com a plateia 

buscando o animal sentado nas cadeiras, com isso vai apontando para várias 

pessoas diferentes e afirma a cada sujeito indicado ser seu burro de estimação, o 

que nos remete as brincadeiras feitas por integrantes do Teatro Popular nas ruas.  

Toda esta postura trouxe para a dramaturgia desta turma um novo 

personagem que contracena com sua própria forma animal encarnada em um 

humano. Para o público o entendimento sobre o que é aquele personagem fica 

desafiador, tendo em vista que os outros personagens continuam tratando-o como 

um animal. De certa maneira, isto representa o distanciamento do Teatro Épico de 

Brecht quando quebra a quarta parede italiana e seus personagens tecem críticas a 

um público não mais invisível aos olhos sociais de uma ficção dramatúrgica. Assim, 

eis que se levanta um menino rasgando folhas de um caderno rabiscado e 

transformando papeis em bolinhas lançadas para este público.  

O caderno que não para de ser preenchido pelo “burro” pode simbolizar 

questões educacionais, sociais que contrastam com a face do ator sempre apática 

de quem se conformou em ser “burro”. Daí o Teatro Popular com gestos repetitivos e 

ações aparentemente contrárias de alguém com a face desestimulada, mas que não 

para de carregar e escrever no caderno, apontando para a imagem que o senso 

comum tem dos pobres do interior. Na sequência abaixo, as várias faces do burro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 58 Burro emprestado pela senhora Figura 59 Quinzinho carregando o burro 

Figura 61 Burro com um olhar apático para 
as desafensas entre Quinzinho e a mulher. 

Figura 60 Burro escrevendo sem 
interesse pela música do ambiente. 
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O fato de o Burro ser um ícone e representar uma linguagem reconhecível 

pela plateia associando o animal quadrúpede ao ser humano, e ao mesmo tempo 

ser interpretado com uma feição mórbida que encontra energia, por vezes, para 

escrever em gesto repetitivo, faz com que eu associe diretamente ao que Brecht 

chama de Gestus. Sua caracterização e atitude como personagem remontam um 

gesto social mantido por variadas culturas (principalmente escolares) que definem 

este personagem a partir de sua presença. Não é o nome escrito burro no chapéu 

que o define, mas o conjunto de ações impregnadas em seu corpo. 

As alunas-diretoras não se resumem apenas em mostrar a imagem do 

menino “burro” em seu semblante. Utilizam o chapéu pontudo como um chapéu para 

passar dinheiro enquanto o personagem Quinzinho toca seu violão. A sequência de 

fotos mostra a formação da roda de dança, onde Neco passa o chapéu lembrando 

novamente características herdadas do Teatro Popular: 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Com esta escolha das alunas-diretoras, o chapéu passa a ser um objeto de 

cena para conseguir dinheiro, mas o nome burro escrito nele não deixa de existir 

podendo o público interpretar o depósito de dinheiro de variadas formas. Nunca 

tomei a frente de nenhuma das turmas, mas posso dizer que incentivei bastante que 

eles descobrissem as diversas possibilidades do burro e seus elementos. Foi então 

que surgiram as ideias das bolinhas de papel no público, o chapéu de burro como 

bolsa de dinheiro e o fato de carregar um caderno que devia ser escrito todo tempo. 

O violão tocado pelo personagem para conseguir dinheiro, traz vários 

figurantes caracterizados sem abandonar a roupa típica, o jeito interiorano, mas 

surpreende o público ao insurgirem travestis de seu meio.  

Figura 62 Quinzinho começa a tocar e seu filho Neco vai 
passando o chapéu no círculo que se forma. 

Figura 63 Neco se aproxima das pessoas do círculo 
apelando pelo dinheiro. 
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Neste ponto, outra característica teatral desenvolvida por esta turma vem à 

tona e converge para algo surreal, ilógico e inusitado chamando novamente 

elementos do Teatro Popular. Da plateia, a surpresa burlesca, onde surgem dois 

travestis e entram na roda de música fazendo coreografias sensuais, causando nos 

personagens uma surpresa. Abaixo a entrada dos travestis em cena pela plateia: 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desta maneira, as alunas-diretoras se arriscam ao expor seus colegas 

travestidos de mulher quebrando com outra parte desta narrativa interiorana, e 

acabam por formar uma estrutura atemporal, mas que remete a forma de fazer um 

Teatro Popular, pois mantém os trejeitos dos personagens principais, ao mesmo 

tempo em que invadem surrealmente o espaço destes com corpos masculinos 

dançando com roupas femininas num palco teatral.  

Em outro ponto, se aproximam também com o cômico burlesco da 

chanchada, citado acima. E isso é enfatizado pelos gestos exagerados dos atores 

que colocam uma lupa de aumento em tudo o que fazem, com sacudidas e orações 

corporalmente caricatas, choros convulsivos, sensações de medo com a boca bem 

aberta e mesmo na face de raiva de Zulmira (personagem), como ilustra abaixo:  

Figura 65 O travesti sai do meio da plateia Figura 64 Subida do travesti no palco 

Figura 66 Aproximação dos dois travestis Figura 67 Dança sensual e burlesca dos dois 
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Além das questões corporais mostradas acima, a direção inclui outras 

características do Teatro Popular também nos elementos textuais, porque propõem 

de maneira cômica falas, por exemplo, incluindo “o lobo mal” da Chapeuzinho 

Vermelho, como brincadeira. Em uma das primeiras cenas, Zulmira (esposa de 

quinzinho) ameaça o filho Neco com o Lobo Mal se este não quiser comer o almoço, 

por sua vez, Neco responde a mãe que acharia interessante se o Lobo Mal viesse 

para saber se ele teria coragem de experimentar o almoço.  

Para mim como professor, o mais interessante é que toda esta encenação 

surgiu naturalmente sem que eu precisasse potencializar seus processos criativos. 

Fui observando as discussões e aparecendo quando questões de relacionamento se 

tornavam insustentáveis. No entanto, alguns caos que se instalaram neste grupo 

repercutiram positivamente ao ponto destes elencarem intuitivamente elementos do 

Teatro Popular e do Teatro Épico. Em uma das turmas menos maliciosas aprendi a 

respeitar o tempo do grupo e não temer propostas de enredo mais simples como a 

de uma família que sai de sua casa para ver um filme de Mazzaropi.   

Figura 68 Oração com os braços para 
cima de maneira exagerada 

Figura 69 Choro compulsivo de 
Neco se utilizando de um lenço 

Figura 70 Zulmira chateada com 
Quinzinho exagera na face fechada 

Figura 71 Quinzinho abre bastante 
a boca para demonstrar medo  
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5.4 – Muita calma nessa hora (Peça encenada em 2012)  

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sinopse 56 

Tita (Andréia Horta), Mari (Gianni Albertoni) e Aninha (Fernanda Souza) são amigas 

que enfrentam momentos de decisão em suas vidas. Decididas a relaxar, elas 

partem para curtir um fim de semana em Búzios. No caminho encontram com 

Estrella (Débora Lamm), uma hippie a quem dão carona e que está atrás de seu pai 

desaparecido. Juntas, elas passam por momentos de grande diversão.  

 
A última encenação analisada traz uma coincidência maravilhosa. O fato de 

encerrar este capítulo com uma das mais seguras, conscientes e autênticas alunas-

diretoras, reafirma a esta dissertação o prazer em constatar que um encenador 57ou 

diretor é na verdade um condutor que se deixa conduzir, mas sem perder de vista os 

objetivos que auxiliem um grupo a crescer tanto no sentido estético, quanto humano. 

Para o educador, “ensinador-ensinado”, “professor- aprendiz” é uma afirmação de 

como (por vezes) desprezamos o conhecimento advindo do “aluno-ensinante”, e um 

prenúncio de minhas considerações: “Conversas com quem gosta de Ence(si)nar”.   

Assim, a diversão dionisíaca embala este grupo dirigido quase que por esta 

aluna-diretora nos princípios do Living Theatre de liberdade ao grupo. Contudo, traz 

problemas quando a questão é sobre direção, pois não conseguem dialogar: 

 
 

[...] eu não vou mentir, eu estou só na direção. Ele é muito calado, 
então [...] Eu tento o máximo envolver ele, pra que ele não se sinta, 
tipo “Ela está tomando todas as decisões.” E ele tem muita 
dificuldade com isso, porque ele é calado, e uma pessoa calada pra 
lidar com turma é difícil. (AD16) 

 

                                                             
56 Sinopse acessada no site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Muita_Calma_Nessa_Hora 
57

 Conceito desenvolvido quando falo sobre efeito de condução no capítulo quatro. 

NOME Muita Calma nessa hora 

ANO 2010 

DIRETOR José Alvarenga Júnior 

CENSURA 14 anos 

DURAÇÃO 92 min 

Figura 72 Capa do filme 
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Essa situação ilustra o que descrevo no capítulo três sobre a presença de um 

caos determinístico nesses grupos de sala de aula, e que provoca um processo de 

auto-organização no sistema, um dinamismo aberto e em constante desequilíbrio, 

mas que encontra naturalmente um estado de maior coerência (ordem Interna) em 

momentos de necessidade (REWALD, 2005).  

Entrando em uma análise direta da encenação a escolha do filme “Muita 

calma nessa hora” (2010) de Felipe Joffily, para servir de mote criativo à peça, 

rapidamente encanta esta turma por ter uma linguagem mais popular e jovial. Não 

quero aqui julgar a pertinência de filmes com a estética da novela Malhação da Rede 

Globo, porém tenho que reconhecer que a Teoria da Influência Direta discutida no 

capítulo anterior, se faz presente mesmo nas escolhas estéticas de adolescentes 

acostumados a estética da novela Malhação. Ao se reconhecerem, os alunos 

encontram fragmentos narrativos e estereótipos corporais em personagens 

facilmente compostos e acabam exemplificando a teoria da modelagem, onde a 

televisão dita modelos para um público que absorve.  

Em contrapartida, ao levarem a narrativa para o teatro convergem para um 

maior sentido cômico que no cinema, pois têm a seu favor a presença ao vivo de 

corpos modelando o absurdo, quando elencam a personificação de um policial bruto 

em um homossexual. A foto abaixo mostra um policial (no ensaio) de boné laranja 

“dando um baculejo58” nos personagens e a outra mostra o policial travestido: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Diz Martin Esslin, sobre o Teatro do Absurdo: 

 
 

                                                             
58

 Gíria utilizada para definir a abordagem de policiais a pessoas suspeitas e consiste em manter o 
indivíduo com a mão na nuca ou na parede, de costas e com as pernas abertas, enquanto o policial 
faz uma revista completa em busca de materiais ilícitos como drogas, armas, ou algo roubado. 

Figura 73 “Baculejo” nos personagens Figura 74 Policial travestido 
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Tal é a temática do Teatro do Absurdo, ela determina sua forma, pois 
deve, necessariamente, representar uma convenção de palco 
basicamente diversa do teatro “realista” de nosso tempo. [...] Como 
ele propõe teses e nem proposições ideológicas, ele não se 
preocupa com a representação de acontecimentos, nem com a 
narração do destino ou das aventuras dos personagens, mas apenas 
com a apresentação da situação básica de um indivíduo [...] 
(ESSLIN, 1961, p. 349). 

 
 
Com isso, se torna possível haver na peça um policial que exerça dois 

momentos tão contrários e em uma situação inusitada fora da realidade dos próprios 

alunos, acostumados com a abordagem mais rígida de policiais no dia-a-dia. O 

absurdo está exatamente na desvinculação ideológica de um policial ao jogar para o 

público a imagem de seu gesto firme e em seguida “desmunhecado”. Mas a direção 

objetiva apenas uma performance cômica de seus atores em cena sem ter noção 

das características deste teatro tão claro em Samuel Beckett, por exemplo. 

É importante frisar neste grupo a interação com o cenário sendo manipulado 

pelos próprios atores, sem haver quebra no ritmo da encenação e sim a criação de 

cenas de passagem revelando-se mesmamente engraçadas. Estas cenas levadas 

para a apresentação foram construídas nos ensaios, a partir das relações 

estabelecidas dos atores com o espaço cênico. Assim, resolveram as dificuldades 

de representar passagem de tempo, espaços abertos e fechados e a metamorfose 

corporal em cena, tendo em vista o fato de se transformarem em cena, onde tal 

procedimento apontava para ensaios de muita liberdade de improvisação tal qual o 

Living Theatre. Adiante, temos uma foto do policial caracterizado para a festa que 

acaba “ficando” com um dos personagens (esta cena não existe no filme) e outra 

fotografia dos atores dentro de um carro (cadeiras) “conversível” dirigindo (cesto de 

lixo é o volante) para a praia:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Policial travestido com parceiro Figura 76 Personagens no carro 
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Como fazem uma boa caracterização de carros (um feminino e outro 

masculino) e exploram objetos de cena que dão vida a personagens (celular do 

guarda com toque gay) transformam a característica novelística da rede Globo em 

uma encenação cômica. É um grupo que faz inclusive paródias musicais já que um 

dos atores toca violão, e isto é fruto de outros momentos de improviso e brincadeira. 

Essa brincadeira coletiva tem como consequência um destaque para o corpo 

dos atores. Tal fato é destacado, pois na apresentação os jurados não quiseram 

premiar apenas um ator principal e sim o grupo de atores inteiro. Isto nos faz 

associar o fazer teatral do grupo com mais uma característica do Living Theatre que 

se ocupa muito mais para com o jogo dos atores em dupla ou em grupo. 

(AZEVEDO, 2009). Certamente, também o uso de música ao vivo interferindo em 

suas ações cênicas e o trabalho corporal de ação e reação são determinantes para 

esta decisão. 

Associado a isto a aluna-diretora cria uma atmosfera equilibrada entre o grupo 

de meninos e grupo de meninas, coisa que no filme não fica tão evidente pela 

preocupação em contar as histórias. Na encenação a preocupação está na liberdade 

e participação dentro do grupo sem regras rígidas, ou seja, é aceito qualquer 

proposição que puder ser bem recepcionada pelos próprios atores em cena. Assim, 

o grupo não precisa nem mesmo de plateia, já que têm sustentação das ações nas 

reações de seus outros membros. Mas isso só se torna realidade por que: 

 
 

A gente fez muitos ensaios. Não era assim, um ensaio da peça de 
manhã e ensaio da peça de noite. Não! A gente ensaiava pela 
manhã e à noite a gente escrevia, falava o que a gente tirou de bom 
do ensaio, quem está bom, quem não está, tem muita anotação 
disso. Quem está fazendo, quem não está, quem está se escorando, 
quem melhorou de cá pra lá. (AD16)  
[para isso, foi importante] A conversa, o diálogo com os alunos. 
Conversava com eles. Às vezes eu até citava alguns exemplos da 
minha vida pra eles do que eu já passei, trabalho que eu já fiz, pra 
ver se entrava alguma coisa na cabecinha de alguém. (risos) (AD16) 
 
 

Nas duas falas acima a aluna-diretora revela uma maturidade em dirigir de 

maneira flexível e sua consciência horizontal sobre as pessoas do processo. Propõe 

uma metodologia de construção do espetáculo e apresenta didaticamente como 

conseguia ser ouvida pelos membros do grupo indicando o que chamei no quarto 

capítulo de efeito de condução.  
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Claramente, pela quantidade de ensaios e de reuniões, o grupo consegue 

fazer uma encenação muito engraçada investindo nos meninos, que em especial 

encontram o tempo certo para a comédia. Encontram, porque a aluna-diretora 

adéqua os alunos aos personagens mais engraçados e brincalhões, e, além disso, 

os permite improvisar com tranquilidade fazendo-os criar personagens autênticos 

surgidos para o foco da peça e não apenas para brincadeiras. Diz a aluna-diretora: 

 
 
[...] eles são muito de improvisar, então às vezes eles improvisam, e 
eles mesmos se perdem. Não sabem mais quando é que termina, 
não param de falar mais, e eu fico: “Gente, olha à hora!” E eles “Não, 
Larissa, desculpa aí, vamos voltar tudo de novo”. Eu interfiro às 
vezes, porque eles são muito brincalhões. E eu digo: “Gente, não é 
porque a peça é uma comédia que a gente tem que ficar 24 horas 
brincando. Tem momentos que a gente vai brincar, mas tem 
momentos que a gente vai precisar falar sério” (AD16) 

 
 
Por tudo isso, os atores e atrizes se permitem “errar”, e este erro se 

transforma em possibilidade criativa, porque não há edição de câmeras cortando 

cenas por falha técnica do som, o que existe são alunos-atores unidos, 

concentrados e seguros no palco, ou em qualquer lugar. O segredo disto, diz a 

aluna-diretora, é porque: 

 
 

[...] eles são muito companheiros. “Hoje vai ter ensaio”, “Vixe, mas 
Ramon faltou!”, “Não, vou buscar ele em casa agora”. E iam, sabe? 
Às vezes demoravam uma hora pra voltar, e eu: “Muito lindo! Vocês 
foram fazer o menino, foi? Que demora é essa?”, “Não, Larissa, é 
porque ele foi tomar banho, não sei o quê, a gente foi comer...”, 
“Não, não tem problema não”. Então assim, a amizade deles é muito 
forte, eu acho que isso é o principal ponto, eles conversam bastante, 
e eu acho que isso ajuda no desenrolar da peça. Eles mesmos, 
quando estão fazendo “Não, homem, tu errou, não é assim não, faça 
direito”. É assim, eu acho que isso é um ponto positivo deles. (AD16) 

 
  
Este grupo emprega em mim a energia da liberdade e me relembra a 

importância do brincar com teatro a que Joana Lopes tanto enfatiza em seu livro: 

“Pega Teatro”, e que eu já havia esquecido. A maneira de conduzir este trabalho 

com brincadeiras em roda, onde tudo é realizado conjuntamente e pautado em um 

fluxo grupal deixam em mim o desejo de permanecer com este trabalho para poder 

fixar imagens de união. 



211 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversas com quem gosta de “ENCE(SI)NAR”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] alguém que conduz alguém até si mesmo. É também uma bela imagem 
para alguém que aprende: não alguém que se converte num sectário, mas 
alguém que, ao ler com o coração aberto, volta-se para si mesmo, encontra 
sua própria forma, sua maneira própria (LARROSA, 2003, p.51). 
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Conversas com quem gosta de “ENCE(SI)NAR”. 
 

 
Antes de iniciar este conversa final, por ora, devo dizer que estas são 

considerações apontadas tanto para encenadores quanto para “ensinadores” a 

que separo por mera convenção. Como toda conversa principiada, apresento os 

assuntos ao leitor entendendo que o dito aqui não são verdades absolutas, mas 

observações de um educador que se arriscou em dar aulas de uma nova maneira. 

Falaremos em nossa conversa sobre mim em termos de discursos 

direcionados aos alunos, da potencialização artística de saberes acionados nos 

alunos, da necessidade de sensibilidade para conduzir projetos desta natureza, das 

posturas necessárias para lidar com adolescentes, e ainda, da necessidade do erro 

valorizado no processo e principalmente dos outros que se envolveram neste 

projeto. De antemão aproveito para solicitar aos professores que incluam em suas 

reflexões educacionais os ditos ex-alunos, que em meu caso, passaram a ser 

literalmente companheiros de trabalho voluntários na escola, e por isso, parte destas 

conversas falam destes novos membros de um grupo de teatro chamado VERO. 

 

ENCE(SI)NADOR 
 

Pensei no termo ence(si)nador quando li um livro de Rubem Alves chamado 

“Conversas com quem gosta de ensinar”. O livro trata de variados aspectos inclusive 

metodológicos, mas quando investi neste título para minhas considerações, na 

verdade me referia à reflexão de que todos os encenadores de teatro devem passar 

por um processo pedagógico de ensino; e de que todos os ensinadores carregam 

em suas ações princípios de condução como encenadores. Ou seja, há uma 

retroação nestas duas funções convergindo para a formação de um novo 

profissional, alguém disposto a ensaiar e ouvir novos discursos junto ao seu grupo. 

A questão é que existe uma reclamação intensa e verídica sobre as maneiras 

como o teatro é lidado ou reconhecido dentro da instituição escolar, principalmente 

na cidade de Natal. Muitas vezes o teatro é colocado como espetáculo para servir na 

constituição de eventos na escola (fim de ano) sem nem ao menos creditar uma 

discussão sobre seu processo. Porém, é preciso que o ence(si)nador “ encontre 

uma maneira de se firmar na disciplina de Artes trabalhando com teatro sem que 

para isso seja sujeitado a acordos em eventos. 
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Neste sentido, o trabalho com teatro exige sim uma modificação na rotina de 

aula com os alunos, com didáticas e metodologias distintas das outras disciplinas. 

Faz-se necessário a organização, disposição da sala de outra forma, a saída dos 

alunos da sala para espaços alternativos como a quadra de esportes (se tiver), 

espaços abertos, e além, o professor deve assumir a responsabilidade frente a 

estudantes, professores e gestores no tocante ao estado corporal dos alunos bem 

como da interação entre todos do grupo, já que muitas vezes a noção de 

comportamento e disciplina não é a mesma entre o professor de Artes e outros.  

Existe uma questão interessante sobre as aulas de artes que movimentam os 

alunos. O fato é que os alunos se excitam muito nestas aulas, e isso é visto como 

bagunça irresponsável. Quando falo de bagunça, estou remetendo ao fato dos 

alunos falarem mais alto, sorrirem, brincarem, se aproximarem do professor, tudo 

isso visto como rebeldia. Essa postura do professor no ensino de teatro não pode 

ser tímida, sujeitada a imposição de regras que prejudiquem a aula, os alunos e a 

necessidade de liberdade. Ademais isso revela o desconhecimento por parte dos 

incomodados sobre a aula de teatro que necessita de vozes ecoando e também de 

engajamento físico. 

 Claramente não é uma questão da ausência de rigor nas aulas, porém é um 

rigor não pejorativo que geralmente é associado à imposição de ordem e clausura. 

Falo de um rigor freireano: 

 
 
[...] rigor não é sinônimo de autoritarismo, e que rigor não quer dizer 
rigidez. O rigor vive com a liberdade, precisa de liberdade. Não posso 
entender como é possível ser rigoroso sem ser criativo. Para mim é 
muito difícil ser criativo se não existe liberdade. Sem liberdade, só 
posso repetir o que me é dito. (FREIRE, 2011, p.52)    

 
 
Portanto não indico uma liberdade que vire libertinagem, contudo para um 

processo criativo acontecer às pessoas (os alunos) tem que se sentir livres para 

autenticarem seus dizeres de forma real e não funcional. E isto pôde ser validado 

durante toda dissertação com os próprios alunos-diretores falando da importância de 

se divertirem, ou mesmo em suas posturas vistas nas fotografias dos processos. 

 No caso das aulas de teatro realizadas por mim, existia a justificativa da 

elaboração de um festival de teatro com os alunos, para que os diretores da escola e 

outros professores tivessem, inicialmente, apenas um pequeno estranhamento. 



214 
 

Funcionava como Arte-educador “clandestino”, pois seguia o sistema fugindo 

paradoxalmente dele. Os alunos podiam exercer a liberdade de discutir, conversar, 

sair do “seu lugar”, questionar o espaço, sentar na cadeira do professor, tudo dentro 

de objetivos que os ensinassem a adquirir a responsabilidade de realizar um 

trabalho fora dos moldes de seminário.  

Não preciso dizer que existia oposição de colegas professores nomeando as 

aulas de bagunça, e colocando a preferência dos alunos pelas aulas de artes por 

poderem “fazer o que queriam”. Ou seja, a atividade dos alunos era encarada 

pontualmente em relação à postura de uma aula, não havia um olhar distanciado de 

que algumas daquelas posturas faziam parte de um processo de responsabilização 

dos fazeres dos alunos. Havia ainda, aqueles que reconheciam pejorativamente a 

importância das aulas de teatro quando falavam: “Estes meninos precisam de mais 

liberdade, vivem presos”, ou “É importante aula de artes pra eles relaxarem?”.  

Para esses professores temos que mostrar que “Teatro não é giz nem 

quadro-negro. Ele é jogo dramático que abre uma perspectiva de educação para 

quem o faz e quem o assiste.” (LOPES, p.23) Por isso, não dá para convencionar o 

espaço da sala de aula como espaço de quadro, carteiras e cadeiras. É primordial o 

professor questionar num primeiro exercício de simbolismo as várias formas de 

ordem e desordem na sala. Carteiras em círculo, carteiras empurradas, carteiras 

empilhadas, sem carteiras. Todas na tentativa de buscar espaços múltiplos. Quem 

organiza de volta? Todos que estão adquirindo o senso de responsabilidade e não 

apenas as funcionárias da faxina. Com isso, é possível falar de uma primeira quebra 

de barreiras, a de que não se pode fazer teatro de qualidade na escola. 

 

DA SENSIBILIDADE  

 

Tenho que dar importância a sensibilidade do ence(si)nador em artes para 

encaminhar processos de verdadeiro envolvimento dos alunos. Lembrando que falo 

de envolvimento em todas as instâncias do projeto. Para tanto, o professor que 

ensina teatro se atém a pelo menos duas funções como fala Farias: 

 
 

[...] o professor de teatro necessariamente é pedagogo e é 
encenador. [...] Diante dos dramas da cena e da vida real que 
afloram em classe, chega a atuar como psicólogo, e não pode se 
descolar de sua condição de cidadão e ser político. (2008, p.28)  
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Mas quando os processos são quase que inteiramente resultado de 

experimentações dos alunos, o professor não pode se colocar como detentor de 

uma última palavra. Deve ter a paciência e sensibilidade para perceber o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos sem lhes dar resultados, e deve até, muitas 

vezes nunca lhes dar resultados comparativos, a não ser com o próprio percurso do 

aluno. Isto é muito difícil para o professor que costuma antecipar-se ao resultado do 

aluno ou premeditar resultados desejados. O que deve ser o professor? Vejamos,  

 
 

O professor é um guia, um orientador. É um parceiro dos jogos que 
irá propor, em que exerce a função de dar indicações e sugerir 
caminhos. Não aponta modelos a serem seguidos, mas oferece 
oportunidades de encontro de cada um consigo mesmo. Esse 
professor é um parceiro de seus alunos e deve, mais do que tudo, 
amar e respeitar seus corpos e o seu próprio, para poder observar 
atentamente as suas expressões, manifestas ou escamoteadas, ao 
mesmo tempo que sente seu próprio corpo,  que certamente também 
fala uma língua que os alunos entendem e com a qual dialogam 
mesmo no silêncio. (TELLES, 2009, p.222) 

 
 

Entendo então, que este professor deve agir como um profissional que dá 

sentido ao mar de conhecimentos circundantes e envolventes do aluno. Um 

orientador que referencia o aluno na descoberta de seus próprios saberes excitados 

pelo prazer em aprender. Um organizador e problematizador dos pensamentos 

acionados em alunos protagonizando o fazer autônomo de grupos que aprendem a 

partir da socialização de suas leituras de mundo.   

 
 

DAS POSTURAS, TÁTICAS E MEDOS  

 

Para falar de posturas e táticas é preciso não ter medo. Posso até falar que 

em alguns momentos agi pela razão (por meu sapien Apolíneo) procurando ser 

meticuloso em minhas posturas como professor, mas prefiro admitir que grande 

parte dos processos com as turmas foi preenchido pela emoção (Dionisíaco), ou 

como revela Morin, por um lado demens, além do sapiens. E é nesse ponto, que 

gostaria de deixar claro alguns medos que ence(si)nadores têm em se colocar ou 

em assumir os problemas de suas turmas tentando abafá-los por não conseguirem 

ter “controle” sobre os alunos. Como se alguém devesse ser controlado. Aliás, existe 

contradição e medo nos discursos de professores sobre democracia e controle. 



216 
 

Especificando os medos começo primeiro sobre o medo de perder o 

domínio da turma, e por essa via que temos de ter mais cautela para não 

cometermos o que Foucault fala sobre instituições (formadas por pessoas) vigiando 

e punindo, neste caso os alunos. É natural em projetos de artes, ou que agucem o 

corpo em longos processos, haver desentendimentos, brigas, discussões, até 

mesmo atos de violência física. Em geral, a atitude de um professor frente a essas 

circunstâncias é a de querer por um fim na desordem. Até aí, tudo bem. O problema 

se faz quando o professor tenta “abafar o caso”, esconder “embaixo do tapete” as 

desavenças, contornar as atitudes sem tocar nos pontos desencadeadores da 

desordem. Simplesmente por medo de não dar conta de como lidar com estas 

situações. Isso além de não resolver perverte para outros caminhos, inclusive longe 

dos olhos do professor. O que fazer, então? 

Minha postura foi sempre a de assumir perante a turma inteira que havia 

problemas, e discutir muito até esgotar as possibilidades. Fazia isso, porque tomava 

o problema como sendo coletivo e não particular. Minha intenção não era expor os 

alunos frente aos colegas, e sim, expor o problema como sendo de todos. Desviava 

o conteúdo, a aula, o ensaio, tudo para reconhecer um instante de desenvolvimento 

da maturidade nas relações deles. Defendi em vários momentos da dissertação a 

importância da energia em um grupo, e claro que também me referia à reação desta 

energia. As turmas tinham dois alunos-diretores (muitas vezes amigos) e estes, em 

algum momento, entravam em choque, mas não entendiam o que havia 

desencadeado tanta raiva. Na fala do aluno-diretor temos a ilustração disso: 

 
 

[...] quando todo mundo perdia a cabeça, até os diretores perdiam a 
cabeça, ninguém mais sabia o que queria fazer ali, ele sentava ali 
pra conversar. (AD14) 

 
 
Meu papel era de mostrar o que a energia de alguns alunos desmotivados, ou 

dispersos provocava no grupo, e que eles por serem diretores absorviam muito mais 

estas energias “perdendo a cabeça”. Para reequilibrar as energias, eu sentava e 

conversava com os alunos, porém somente fazia isso, quando ninguém mais sabia o 

que fazer. Enfim, era imprescindível trazer para o consciente dos alunos as barreiras 

que estavam passando, com isso o processo se tornava mais verdadeiro e fazia-os 

lembrar da superação destes momentos.       
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Outro medo dos professores é o de fazer uso de exemplos de sua vida em 

frente ao grupo. É como se o professor fosse perder a “moral” (não a moral baseada 

no conceito de ethos da Grécia Clássica) dos alunos se sentirem em liberdade para 

se aproximarem do professor. Claramente acredito que o professor deva resguardar 

sua intimidade, e que nem sempre é possível se utilizar de seus exemplos, mas esta 

é uma grande maneira de aproximar dois mundos tão separados por um sistema 

tradicional de hierarquias. Abaixo a fala de dois alunos-diretores quando 

perguntados sobre minha postura nos momentos de tensão no processo: 

 
 

Eu acho que o professor já sabia que ia acontecer isso. Então eu 
acho que ele já estava preparado pra aquilo. Ele teve vários 
momentos de acalmar a turma, de mostrar como é que é realmente, 
ele falou as experiências dele de vida, em termos de Teatro, em 
termos de Música, em termos do professor em sala de aula. Então 
isso foi que nos acalmou, a experiência que ele nos passou. (AD13) 
 
[ele falava] Coisas até da vida dele. Você via ele falando dos filhos, 
da esposa, e eu acho muito bom isso, é uma relação de, não diria de 
professor pra aluno, mas é uma conversa muito aberta, era como se 
fosse um pai falando pros filhos, era sempre uma conversa tentando 
trazer a paz. E acalmava os ânimos. (AD16) 
 
 

  Eu falava, principalmente, no tocante ao diálogo, ao respeito e ao 

desenvolvimento dos valores educacionais e admitia meus desvios, minhas escolhas 

equivocadas, sem medo de que aquilo pudesse ser utilizado contra mim. Ao ser 

honesto com os alunos (mostrando minhas limitações) ganhava algo impagável para 

qualquer tipo de profissional, a confiança.  

Concomitante a conquista da confiança da turma estabelecia outro pacto com 

os alunos, o de minha ausência em seus ensaios. Posso então falar de outro medo 

dos professores: deixar os alunos sozinhos em sala. Contudo, não podemos 

confiar em alguém se não deixarmos claro que confiamos, e para os alunos o medo 

de decepcionar o professor, ou melhor, a idealização de que o professor irá admirá-

los ainda mais se eles agirem de acordo com os combinados, gera o sucesso. 

Ausentava-me em intervalos curtos durante minha aula de artes, e ia aumentando 

estes intervalos a medida do tempo. Obviamente, minhas saídas eram programadas 

e eu tinha que inventar estratégias para não gerar desconforto em meus colegas de 

sala de aula, ou nos coordenadores, já que não era lógico um professor em seu 

horário de aula sair da sala e deixar os alunos “sozinhos”. 
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Aos poucos, eu assegurava novas maneiras de se conduzir aulas de teatro na 

escola amparados no saber compartilhado entre professor e alunos, e na crença de 

autonomia despertada por uma educação libertária, como propõe a discussão entre 

Freire e Shor no livro “Medo e Ousadia”:  

 
 

[...] numa classe libertadora, o professor procura se retirar, 
gradualmente, como diretor da aprendizagem, como força diretiva. À 
medida que os estudantes passem a tomar iniciativas mais críticas, o 
professor encoraja sua auto-organização, sua participação na 
organização do currículo. (SHOR, 2011, p.155) 

 
 

 Como professor ousado, talvez ampliasse mais um medo nos professores, o 

da necessidade deste profissional. Estou convicto sobre a necessidade de um 

professor na escola, todavia a grande questão diz respeito ao tipo de professor, ou 

ainda à sua formação. Portanto, o real medo do professor, talvez seja o de não dar 

conta de sua formação para as novas demandas sócio-culturais, e por isso se 

prende (agarra) a modelos, formas, normas tradicionais amparadas no professor 

como centro da aprendizagem. Assim, acredito mais em uma concepção larrosiana 

do professor, que o coloca como: 

 
 

[...] alguém que conduz alguém até si mesmo. É também uma bela 
imagem para alguém que aprende: não alguém que se converte num 
sectário, mas alguém que, ao ler com o coração aberto, volta-se para 
si mesmo, encontra sua própria forma, sua maneira própria 
(LARROSA, 2003, p. 51). 

 
 

Nesse ponto, tive medo em buscar minha própria forma, mas sempre com 

cautela experimentei a coragem ao propor o novo para os alunos. Os incluí nas 

proposições e deixei-me levar por alguns desejos ansiosos, mas não tive medo de 

errar.  Aliás, o erro sempre foi meu companheiro de inspirações criativas, a que 

dedico um escrito mais abaixo. 

Por ora, continuo este tópico de nossa conversa com um penúltimo medo, o 

de parecer um aluno. Professores e encenadores tendem a querer manter uma 

postura sisuda, séria, que demonstre responsabilidade. Esta imagem é creditada por 

todo histórico do ser humano e agravada como irresponsável quando se trata de 

alguém ligado a área de artes.  
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Dessa maneira, os responsáveis por conduzir um grupo tendem a assumir o 

arcabouço de alguém extremamente fechado tentando demonstrar segurança, 

autonomia e controle da situação. E um aluno, tem exatamente a imagem contrária. 

A ele é permitido o descontrole, a brincadeira “fora de hora”, a rebeldia. Penso que 

há muito a aprender com esta forma de ser dos alunos. Ela desopila o ambiente, 

flexibiliza as atitudes das pessoas, insere o cômico nas relações tensas e termina 

por modificar a energia do espaço. A atitude de um aluno provoca a desordem 

gerando uma nova ordem, e, portanto o desenvolvimento de novas aprendizagens. 

Anteriormente, no capítulo cinco, falei sobre me colocar como aluno na sala 

de aula; isso foi uma das melhores atitudes que já tive. Ao me comportar como aluno 

podia jogar fora toda a armadura pesada atribuída ao professor de rigidez, disciplina, 

ordem, correção, verdade, dentre outras certezas formais. Era possível exercer meu 

lado brincalhão, revelar igualdade perante os alunos e quebrar paradigmas na 

inversão de papeis. Digo isso, porque quando os alunos-diretores (nos ensaios) me 

viam assumindo esta outra forma, sorriam ao mesmo tempo em que direcionavam 

para mim um discurso de restauração da ordem, para reequilibrar o ambiente. Ser 

aluno por dois minutos era maravilhoso, porque eu recompunha meu organismo, 

liberando minha energia pesada e compartilhava a responsabilidade com todos da 

turma. Tudo isso, ainda deixava o ambiente leve e os alunos brincalhões 

encontravam em mim um motivo para não mais assumir este papel. 

O último dos medos é o de ser substituído. Essa substituição pode ser por 

alguém ou até por um objeto de desejo. Muitos professores temem se sentir 

desinteressantes para os alunos, e talvez por isso nem queiram se arriscar em 

inovar suas aulas. No entanto, enfatizo agora a substituição por alguém. Existe uma 

grande dificuldade da maioria dos professores em dividir a atenção com alguém na 

condução de suas disciplinas. São marcados por uma disputa por quem sabe mais e 

não se arriscam a deixar outra pessoa tecer comentários delongados. 

No caso do projeto, existiu uma demanda a que tive de me adaptar, pois ex-

alunos (desde 2009) queriam dar continuidade ao teatro de alguma maneira. 

Inicialmente fomos construindo encenações para que participassem das 

apresentações, porém a necessidade destes ex-alunos era de colaborar com os 

novos processos de encenação.  
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Para minha surpresa, os alunos antigos solicitavam assistir minha aula para 

acompanhar os ensaios (e jogos) e pediam a palavra querendo contribuir com 

sugestões ou opiniões de suas épocas. Minha vaidade inicial permitia que eles 

falassem, mas eu sempre tinha que dar a última palavra. Com o tempo percebi o 

quão ricas podiam ser essas experiências de contato com alunos de outros anos. 

Foi então que comecei a designa alguns alunos antigos para auxiliar as turmas 

durante os ensaios. Para minha sorte, os alunos que se voluntariavam para esse 

serviço eram extremamente humildes e companheiros e assim, não precisei me 

preocupar com nenhuma atitude de arrogância por parte deles. 

Logicamente, tinha receio dos discursos proferidos por estes alunos quando 

eu estava ausente, contudo isto foi deixado de lado, porque eles mesmos vinham 

relatar o que havia se passado, como tinha sido o ensaio, qual a evolução das 

turmas. Quero deixar claro que estes alunos antigos permaneciam em meu horário 

auxiliando, e além, eles vinham em outros horários participar dos ensaios das 

turmas, já que muitos grupos marcavam seus encontros no contraturno. Logo após, 

passaram a cooperar nas construções de cenários, deram ideias, conversavam com 

os alunos-diretores, até assumirem a postura de monitores do projeto (o que 

resolveu a questão de eu não poder estar presente sempre na escola). Não tive 

medo que os alunos-diretores gostassem mais dos monitores, porque se isso 

acontecesse ficaria contemplativamente feliz, já que estes foram resultado de um 

trabalho anterior e que deu frutos graças ao emprenho destes alunos. 

 
 

DOS ERROS POÉTICOS 

 

O erro muitas vezes, ou quase sempre, quando encarado é reprimido, 

revogado, ou no mais belo de seus usos, usado como ponte para se chegar ao 

acerto. Regra de uma civilização moderna, pautada nos preceitos de precisão, 

imediatismo, especificidade e condensação. 

Restringir o erro à busca pelo acerto é quase anular suas possibilidades de 

reflexão. É centrar as forças na correção, e para isso coerção, coesão e coerência. 

Não é de se admirar que cada vez mais o homem permaneça no intuito da 

perfeição, quando somos todos imperfeitos, e consequentemente o que produzimos 

de certa maneira, também o é, ou pelo menos paliativo. 
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O que enfatizo após todos estes processos de construções cênicas é a 

importância de elevar (tanto na escola, quanto nos grupos de teatro) o erro a um 

nível maior tão quão ao do acerto no âmbito dos processos criativos, propondo um 

olhar que estabeleça reflexões acerca deste erro para as construções de variadas 

aprendizagens. Lembrando que a aprendizagem não é o acerto, o correto, o 10,0, e 

sim a capacidade de raciocinar as possibilidades de um determinado assunto, seja 

para encontrar respostas comuns ou incomuns. O erro é como um elo de 

pensamentos diversos na busca por soluções abstratas e concretas.  

Observando os grupos de adolescentes, nestes quatro anos, posso afirmar 

que o teatro vivido por eles estava sujeito a estes erros em qualquer nível do 

processo de construção. Em nível de platéia, de texto, de cena, de iluminação, de 

atuação, de ator, de direção, de cenário, enfim, em qualquer instância que permitia a 

participação de um ser humano. O erro está presente em qualquer proposta de 

condução de seres humanos, e se apresenta de maneira dinâmica reproduzindo 

cada vez mais outros erros. Diz Spritzer:  

 
 
[…] só se adquire experiência usando o método da tentativa e erro. 
Só que nós, seres humanos, fomos construídos neurologicamente de 
tal maneira que só aprendemos errando. Se acertamos, 
comemoramos, mas não aprendemos. Se erramos, fazemos sutis 
conexões neurológicas chamadas distinções. As distinções são, na 
verdade, um conjunto de dados que nosso cérebro registra dando 
conta do que faltou para alcançarmos o alvo desejado inicialmente. 
(1995, p.54) 

 
 
 Nesse ponto podemos pensar nas sinapses nervosas. Os caminhos que um 

determinado assunto faz por nosso cérebro, coletando informações provoca estas 

distinções de conexões neurológicas. Os jogos teatrais, bem como os processos de 

direção teatral, passam por estes caminhos. Os jogos estão de forma imediata 

ligados às regras e normas que nem sempre serão assimiladas de maneira 

consistente e, portanto, gerarão o erro.  

No caso do processo de direção teatral este se relaciona muito mais a erros 

espontâneos já que não existem regras claras por parte do como conduzir, o que há 

é uma constante adaptação dos corpos à maneira poética de um diretor lidar com 

esses corpos. E essa própria adaptação já é referenciada pelos erros. Assim, as 

regras vão sendo conhecidas e incorporadas a partir dos erros e reflexões de todos.  
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Quando jogamos tendemos a respeitar as regras, porém nosso próprio 

instinto competitivo acaba por revelar esquemas, ou escapes que utilizamos para 

burlar as regras. Não só isso, o jogo que tem diversos erros é muito mais construtivo 

do que um jogo que todos acertam. Todavia, não estou dizendo aqui que é preciso 

estar sempre no âmbito do erro, e sim encará-lo como um processo extremamente 

benéfico. O acerto será então muito mais a conseqüência de erros experimentados 

do que a causa de um grupo bem preparado. Pelo contrário, o bom preparo 

perpassa os erros cometidos e reflexionados. Não é importante apontar os erros, 

pura e simplesmente, e sim refazer seu caminho assumindo que a certeza passa 

pelo questionamento sobre o certo, como fala Paulo Freire: 

 
 
Uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos 
demasiados certos de nossas certezas. Por isso é que o pensar 
certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante do 
puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza me parece 
inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha 
cheia ou cheio de si mesmo. (2011, p. 29-30). 

 
 
 E é exatamente nisso que existe uma contradição da sociedade atual, 

ninguém refaz o caminho do erro, porque se sente preenchido de certezas absolutas 

gerando bloqueios naqueles que são colocados como errados. Num processo de 

direção teatral, o que existe é o lidar com o outro, e esse processo dialógico gera os 

bloqueios referidos por variados fatores de ordem cultural, religiosa, educacional, 

política e intelectual. Estes ampliam o embate entre os seres bloqueando por vezes 

o desenvolvimento do diálogo. 

A primeira coisa então é entender e aceitar que todos os processos serão 

acometidos por erros. Quando pegamos um exemplo de condução de alunos 

diretores dentro de um processo teatral, temos em primeiro lugar uma carência de 

repertório de jogos dos alunos-diretores para serem experimentados com atores na 

busca de uma construção estética mais coerente com esse grupo. Porém quando 

identificamos e admitimos ser esse um erro de construção passamos a operar de 

forma a refletir sobre o processo. No entanto, mesmo não parando o processo, 

percebemos que a dinâmica corporal dos envolvidos vai encontrando ferramentas 

que possibilitem uma nova construção, uma diferente, não tão coerente com as 

formas “tradicionais” do teatro, mas verdadeira naquilo que seus cérebros buscam. 
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Uma questão relevante é que quando existe a ausência de repertório de 

gestão ou artístico, empiricamente, ou intuitivamente, diretores vão elaborando 

métodos para conseguirem lidar com seus grupos. Coincidentemente esses 

métodos são amparados no erro. Exemplificando: Um aluno diretor, mesmo sem 

aplicar nenhum jogo, pede para o ator decorar sua fala. Este por sua vez, se esforça 

para atender a expectativa do diretor, principalmente por estar na frente da turma. O 

que acontece é que este ator praticamente monotoniza seu personagem de maneira 

que desagrada o diretor. Este desagradar acontece, porque inconscientemente o 

diretor tem uma ideia de como ele acha que seria o “certo” do personagem, e assim 

aponta explicitamente erros do ator. Não sabe o diretor, que pura e simplesmente 

apontar faz parte de um primeiro processo de refletir sobre o erro, e que pode ser 

indiretamente associado ao processo de negação de Grotowski. Posteriormente, 

deve-se tentar reproduzir outras formas erradas até que o ator encontre, ou se 

identifique com alguma postura (percebida por ele). Diz Freire sobre pensar certo: 

 
 

[...] ensinar a pensar certo não é uma experiência em que ele – o 
pensar certo – é tomado em si mesmo e dele se fala ou uma prática 
que puramente se descreve, mas algo que se faz e que se vive 
enquanto dele se fala com a força do testemunho. Pensar certo 
implica a existência de sujeitos que pensam mediados por objetos ou 
objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos. (2011, p.38) 

 
 
Para tanto, é preciso compreender o que é eficaz em um erro, quais as 

possibilidades criativas em outros erros, o que desencadeia cada erro na construção 

do personagem. Para quê? Podem perguntar alguns, já que foi identificado o erro. 

Porque nem todos entendem num primeiro instante o que foi apontado, se 

racionalizam não sentem, pois não experimentaram todos os mesmos estímulos. 

Fica evidente que se o ator agiu de uma forma não coincidente com o desejado pelo 

encenador, ou diretor, temos é que entender como foi gerada essa forma, que outras 

formas sairiam da insistência em ser desse jeito. Alguns outros poderiam dizer que a 

ausência de repertório do diretor dificulta a identificação desse erro e que apenas 

alguém com um repertório maduro e experiente poderia lidar com essas situações. 

Em nenhum momento afirmei que alguém não deve ter um repertório ou experiência, 

no entanto, as experiências podem estar pautadas em outros olhares fora do 

contexto acadêmico e que permitam uma visão diferenciada dos mesmos estímulos.  
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É possível dizer que o próprio olhar sobre o erro poético vai estabelecendo 

reflexões, já que existe um real interesse do diretor em identificar e potencializar o 

ator. O que lhe falta é a consciência de que errar é excelente para o processo de 

construção do ator, mas não para esse chegar a “um acerto” e sim para que nos 

próprios erros encontre o caminho experimentado de outras possibilidades.  

Temos que valorizar muito mais as imperfeições, os deslizes, as dúvidas, os 

horrores, para que estabeleçamos um equilíbrio natural de nossos corpos, porque o 

que vemos é cada vez mais a reinvenção do ser humano, a reinvenção de um 

sistema, a reinvenção de uma sociedade, que nos aprisiona, e que não nos ensina, 

a todos, a viver no mundo. 

 

 

DO PESQUISADOR CÊNICO E SUAS EPISTEMOLOGIAS AUTOPÓETICAS 

 

Para se tornar, na pós-modernidade, um pesquisador cênico voltado para 

aspectos práticos de projetos de artes na escola, é preciso não mais amparar-se nos 

aportes teóricos limitados de uma “razão pura” defendida por Kant, ou em modelos 

receitados em pesquisas anteriores persistentes no trato do teatro como um manual 

de aplicação em qualquer contexto escolar, e sim extrair-se em sensibilidades 

promotoras de uma percepção rica para os detalhes sutis dos corpos projetados no 

espaço. Corpos imbricados aos percalços da vida moderna que emitem, a todo 

instante, informações fundamentais para o entendimento das reais intenções do ser 

humano, mas que só conseguem ser lidos por aqueles despertos pela matriz 

educacional do olhar, da escuta, do toque, enfim, do saber sensível.  

Assim, é preciso um pesquisador inerente ao processo de corpos interligados, 

que esmiúce o deslocar, o contactar, o desdobrar, o esconder, o respirar, e não se 

perca em “achismos” opinativos, mas se funde na reflexão sistêmica, com 

argumentos pontuais de cada ser intrínseco ao construto cênico dos alunos.     

Portanto a lupa do pesquisador não deve ser apenas aquela que aumente o 

tamanho do objeto, como também a que minimize as ações tomadas pelo jovem, 

não bastando somente saber onde posicionar essa lupa, mas que grau utilizar para 

poder ver o dedo mínimo do pé esquerdo irradiando dor na bochecha direita do 

aluno que faz teatro, ou seja, os pequenos detalhes.  
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Vislumbrando a vida moderna cotidiana, já é possível destacar pontos de 

reflexão sobre os corpos caminhantes. São movidos, muitas vezes, por uma 

hipertensão que os deixam estressados, ensimesmados em problemas, ou 

bamboleiam entorpecidos, sem se dar conta de próprio corpo que manipulado pelo 

automatismo tem reações mecânicas diante de fenômenos. A sensibilidade 

desaprendida procura desesperadamente por uma pausa no tempo do homem 

moderno, para tentar se reconectar com as capacidades mais instintivas do ser 

humano. Tornamo-nos marionetes conduzidas por fios invisíveis criados pelo não se 

olhar e que operam desequilibrando incoerentemente os movimentos do corpo.  

Essas leituras somente se fazem, quando ao corpo do pesquisador chegam 

informações de caráter sensório, não racionalista, que permitem um olhar criterioso 

para estes corpos cotidianos. Imediatamente no resumo de sua tese, Duarte Jr. 

(2000) nos fala desta razão que, por vezes, cega o conhecimento do corpo sensível 

às decisões cotidianas pautadas tão somente nos aspectos racionalistas: 

 
 

A Idade Moderna tem, como uma de suas características 
fundamentais, a constituição de um tipo de conhecimento centrado 
na “razão pura”, isto é, livre de interferências dos sentidos e 
sentimentos humanos. Tal razão hipertrofiou-se e hoje se pretende 
que ela responda pelos mais íntimos e pessoais setores de nossa 
vida, acarretando uma desconsideração para com o saber sensível 
detido pelo corpo humano e mesmo um embotamento e não 
desenvolvimento da sensibilidade dos indivíduos. Essa “anestesia”, 
que pode ser verificada no mais simples cotidiano de todos nós, 
precisa ser revertida através de uma educação da sensibilidade, dos 
sentidos que nos colocam em contato com o mundo. Com isso 
poder-se-á chegar à criação de uma razão mais ampla, na qual os 
dados sensíveis sejam levados em conta, o que nos possibilitaria 
conhecimentos e saberes mais abrangentes. (2000, p.03) 

 
 
Logicamente, na pós-modernidade, é preciso incorporar uma atitude de leitura 

dos conhecimentos descobertos, experimentados e apreendidos pelo corpo, 

aproximado de uma poética que encaminhe os procedimentos cotidianos de 

pesquisa a atitudes epistemológicas, ou seja, uma maneira de enxergar o 

conhecimento não por via da razão organizada em espaços fechados, mas dentro e 

fora de movimentações flexíveis que “autopoetizem” as informações vivenciadas por 

alunos acionando seus saberes. Nesse ponto defende Jorge Dubatti: 
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Se o teatro é um acontecimento ontológico (convival-poético-
expectatorial, fundado em companhia), nesse acontecimento o teatro 
é algo que passa nos corpos, no tempo e no espaço do convívio, 
existe como fenômeno da cultura viva e assim acontece, e deixa 
de existir quando não acontece. [...] Se no mundo existem 
acontecimentos diferentes, o acontecimento teatral se diferencia dos 
outros acontecimentos de reunião (não artísticos) [...], porque possui 
componentes de ação (sub-acontecimentos) determinados, de 
combinatória singular, e que constroem uma zona de experiência e 
de subjetividade que possui fazeres e saberes específicos na 
singularidade de seu acontecer. [grifo meu] (DUBATTI, 2012, p.27) 

 

 

Complementa Dubatti inserindo a ideia de uma poiéses, que para mim é 

epistêmica:  

 
 

Se o teatro é um fazer (reunir pessoas em convívio, gerar poiésis, 
expectar (receber) poiésis, incidir em uma zona de experiência e 
subjetividade, etc. para produzir acontecimento, o teatro deve ser 
estudado em sua dimensão de práxis, deve ser compreendido a 
partir da observação de sua práxis singular, territorial, localizada, e 
não utilizando esquemas abstratos a priori, independentes da 
experiência teatral, de seu “estar” no mundo, de seu ser peculiar de 
estar no mundo. [grifo meu] (idem, ibidem) 

 
 
Até o modernismo não é esse o entendimento, o que temos no pensamento 

epistemológico ocidental são abordagens que encaminham as discussões para a 

descoberta do conhecimento por via da racionalidade (pensamento racionalista), ou 

contrariamente por meio da experimentação com os sentidos (pensamento 

empirista). No entanto, são estas duas abordagens que estimulam uma série de 

paradigmas (KHUN, 1998) sobrepostos de como se processa o conhecimento no e 

do ser humano. Após surgem o idealismo transcendental de Kant (1724-1804), o 

pragmatismo de Pierce (1839-1914) ou a fenomenologia de Husserl (1859-1938) e 

Merleau-Ponty (1908-1961) como ampliadores destas discussões que chegam para 

nós, inovadoras. “Para a Filosofia do Teatro é basal distinguir, então, uma razão 

lógica de uma razão pragmática. (JAPIASSU, 2001) A compreensão do teatro se 

funda no exercício de uma razão pragmática.” (DUBATTI, 2012, p.28) Por isso, em 

suma discorre Dubatti que: 
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[...] para a Filosofia do Teatro a concepção do acontecimento exige 
repensar o teatro partindo de suas práticas, processos e saberes 
específicos, habilitando uma razão pragmática que possa dar conta 
da problematicidade do que ocorre no acontecimento e possa por 
sua vez retificar a doxa ou a ciência, ambas desligadas da 
observação das práticas. (idem, 2012, p.28) 

 

 

John Dewey como pensador da educação, da arte e das epistemologias 

propõe a ideia de um mundo em constante fluxo de mudanças e consequentemente 

de adaptações mútuas, e assim, o ser humano ao se deparar com problemas exerce 

o verdadeiro ato de pensar. Para ele a educação não se constitui como uma questão 

de falar e ouvir, e sim como processo ativo e construtivo. (JAPIASSU, 2001). 

Exatamente por isso, defendo que a epistéme vai muito além da intelectualidade 

racionalizada como fala Paulo Freire (estudioso de Dewey): 

 
 

Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos 
do ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais 
e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que 
venho chamando “curiosidade epistemológica”. A curiosidade 
ingênua, de que resulta indiscutivelmente um certo saber, não 
importa que metodicamente desrigoroso, é a que caracteriza o senso 
comum. O saber de pura experiência feito. (FREIRE, 2011, p.31)         

 
 
Piaget, também argumenta sobre uma epistemologia que não deve ser 

entendida apenas como uma filosofia da ciência, mas também na busca por uma 

mudança de paradigmas. Há, neste ponto uma forte relação das ideias de Piaget 

com a epistemé buscada na arte teatral a partir de uma interpretação coerente de 

práticas cênicas em relação às ações teóricas conscientizadas, como fala Paulo 

Freire (2013, p.77):  

 
 

O método é, na verdade, a forma exterior e materializada em atos, 
que assume a propriedade fundamental da consciência: a sua 
intencionalidade. O próprio da consciência é estar com o mundo e 
este procedimento é permanente e irrecusável. Portanto, a 
consciência é, em sua essência, um ‘caminho para’ algo que não é 
ela, que está fora dela, que a circunda e que ela apreende por sua 
capacidade ideativa. Por definição, a consciência é, pois, método, 
entendido este no seu sentido de máxima generalidade. Tal é a raiz 
do método, assim como tal é a essência da consciência, que só 
existe enquanto faculdade abstrata metódica. (PINTO 1986 apud, 
FREIRE) 
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 Por isso, Paulo Freire entende o educando num processo de dialogicidade 

reflexiva, onde o seu fazer, experimentar, vivenciar fundamenta uma epistemologia 

poética e consequentemente procedimentos metodológicos que podem ser lidos em 

Teatro através da sensibilidade assumindo que “todas as relações têm caráter 

lógico, enquanto eu em tudo ouço vozes e relações dialógicas entre elas” 

(BAKHTIN, 1992, p.392). 

É nesse ponto que entendo o pesquisador cênico autopoético como alguém 

ligado a uma epistemologia poética, e que lida diretamente com as práticas em 

Artes Cênicas, especificamente, na linguagem do Teatro dentro da escola. Alguém 

que miscigena ao ato de experimentação, procedimentos metodológicos em 

coerência com os contextos vividos por aqueles que vivenciam o teatro. Uma paidéia 

clássica enraizando o cognoscível dos estudantes à cultura da qual é participativo.  

Assim, a metodologia se configura enquanto “procedimento de enlace entre 

educador e educando, em meio a condições objetivas (matéria, situação escolar, 

ambiente etc.) e subjetivas (pessoas, comunidades etc.)” (KOUDELA, 2004) 

Neste ponto, vale lembrar que qualquer proposição metodológica a ser 

desenvolvida em uma escola deve se ater a pressupostos epistemológicos que 

entrelacem poeticamente as práticas advindas das relações dos participantes em 

seus mais variados âmbitos (cultural, escolar, econômico), e que estas relações em 

teatro se associam na contemporaneidade a outras questões de ordem inclusiva, 

pluralista e participativa. BAK-GELER (2003) discute: 

 

 

As ciências que estudam as artes não encontrarão uma saída 
enquanto não reconhecerem que na realidade estão tratando de 
objetos de estudo contraditórios, que têm estruturas diferentes que 
funcionam de modo distinto […] [devem-se] utilizar de teorias se elas 
forem aplicadas, provadas, e funcionais para a prática da produção 
de um fenômeno artístico. (p. 86)    

 
 

 

Nisso, defendo uma epistemologia poética que parta diretamente de um 

sistema auto-organizativo gerado por meio de vivências em práticas cênicas e 

desenvolvido diretamente por alunos que assumam esta posição reflexiva ao serem 

criadores de seus próprios percursos artísticos. Alunos conscientes de suas ações 

como dirigentes de um processo que estimule uma formação crítica em posição ao 

mundo refeito na relação com o outro.   
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Digo enfim, que saio extremamente satisfeito com todo o diálogo estabelecido 

entre os participantes desta pesquisa, pois objetivava descobrir posturas, maneiras 

de organização de grupos adolescentes em um projeto de teatro, como se realizava 

o teatro na escola, meu próprio processo de condução de projetos com os alunos, e 

acabei por ter acesso a muito mais descobertas. Uma verdadeira poética amparada 

nos erros, nos medos e nas potencializações de repertórios de mundos 

compartilhados sem hierarquia. Os alunos chegaram a concepções sobre teorias do 

teatro por meio de suas experimentações intuitivas sem necessidade de um 

arcabouço teórico de história do teatro ou de métodos desenvolvidos por nomes 

conhecidos do teatro ocidental. Não digo que não seja importante resgatar alguns 

pontos já instrumentalizados, porém o objetivo principal da pesquisa era analisar 

quatro procedimentos de direção teatral dos alunos que assumiram variadas 

funções, e esta análise aconteceu em termos culturais, interpessoais, pedagógicos e 

principalmente artísticos (que não se desvinculam dos outros).  

Interrompendo esta conversa, digo que os destinos dos ence(si)nadores e do 

teatro, não são traçados pela pedagogia burocrática do teatro, e sim, por aqueles 

que sintam nos princípios estabelecidos pela experimentação do ensino, uma 

necessidade de alongar a visão do que é o fazer teatral.  
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APÊNDICE



 

BEM COMO RATOSERES: HUMANOS APENAS NA 

PERSONAGEM 

 

Há muito tempo, certo encantamento provocou nos adultos da cidade de 

Hamelin – coincidentemente poderia ser em qualquer cidade que tivesse 

pessoas em pleno desenvolvimento – uma mutação que os fez transformarem-

se em ratos. Exatamente por serem maliciosos, sujos, e manifestarem atitudes 

de desprezo social todos foram igualados a estes seres que mais despertavam 

nojo: ratos. Porém, só descobriram isso ao se depararem com espelhos que 

refletiam seus mais íntimos seres. Na individualidade de seus recintos se 

assustavam, mas não permitiam uma luz que pudesse fofocar ao bisbilhotismo 

alheio. Ninguém, portanto tinha ideia da situação do outro. Isso gerava cada 

vez mais ações de egoísmo, mentira e mesquinharia, por parte de todos os 

moradores.  

Livres dessa bruxaria estavam crianças e adolescentes da cidade. Estes 

últimos, até começarem a desenvolver a maldade perversa que recaía sobre 

todos que se aventurassem pelo mundo adulto. É como se cada cidadão 

tivesse uma sacola com um limite para as maldades que fazia. As 

transformações do homo sapiens em rato começava a ficar aparentes, na 

medida em que este saco esborrotava. Um bigode aqui. Um rabo acolá. Um 

dentinho mais proeminente. Até que as pessoas não conseguiam mais se 

esconder em seus ninhos sociais. Eram ratos! As crianças por sua vez tinham 

medo, mas não sabiam o que fazer. Correr? Fugir? A brincadeira de esconde-

esconde não lhes iria ser de muito valor, portanto aguardavam ainda com 

medo. Cada vez mais cedo os adolescentes, que assumiam o papel de 

cuidadores das crianças, partiam para o lado roedor, já que suas maldades se 

acentuavam ao exercerem as responsabilidades adultas. Em pouco tempo a 

sociedade tinha mais ratos que seres humanos. 

Eis que um dia surge um homem. Uma voz imponente, que lança uma 

proposta para o rato chefe. Voltariam os adultos a terem a sua forma humana 

se mantivessem as crianças sempre sob sua custódia, produzindo cada vez 



mais crianças reservas. Só seriam ratos ao se olharem em espelhos. Porém, 

quando estas crianças crescessem tinham que se livrar destes adolescentes, 

antes que se tornassem ratos adultos e provocassem a quebra do 

encantamento. O rato chefe aceitou. Todos aceitaram. Com isso, a primeira 

medida política tomada por seus alcoviteiros foi: Quebrar todos os espelhos da 

cidade. Afinal, que azar poderiam ter os já azarados seres desta cidade? 

Durante anos, os adultos (já mais velhos) conseguiam produzir mais 

crianças e manter os adolescentes sob controle até que começassem a sofrer 

a mutação proibida. Isso ocorrendo eram abandonados a ermo, aprisionados, 

ou até mesmo mortos por seus anciões. Isso garantia a manutenção de uma 

sociedade estática e imutável. As crianças por sua vez tinham uma vida fadada 

ao limite máximo de 12 anos de vida. Nesse meio tempo eram iludidas pelo 

lúdico e por afagos fingidos de ratos vestidos de pessoas. Todos atuavam e se 

aturavam, quando conscientes de seus papéis. O enredo se fazia entender por 

qualquer olhar ameaçador ao olhar cabisbaixo. 

Certo dia nasce uma criança que teria um destino diferente, não por ser 

um enviado, ou por ser um escolhido, e sim porque decidira que queria coisas 

diferentes. Desde cedo não foi “acarinhado” pelos ratos, nem preenchido de 

brincadeiras entorpecentes. Teve na verdade que assumir uma postura 

diferente das outras crianças, porque seus “pais” não tinham nenhum tipo de 

sentimento por aquele que era seu vigésimo terceiro filho. Este, com 10 anos, 

decide abandonar a cidade antes que essa o faça, ficando ausente por alguns 

anos.  

Para aqueles que acreditam numa organização social dividida em 

classes inertes, que não procuram burlar o sistema capital, devo dizer que a 

realidade não se assemelha a essa forma estática de imutabilidade. Por isso, 

na cidade de Hamelin começou-se, porosamente a infiltrar-se movimentos de 

resistência por parte dos adolescentes que não queriam encarar o destino 

mórbido de “desescolha”. Claro que ao resistirem, reproduzindo os modelos de 

violência que lhes eram passados, os jovens logo se transformavam em ratos. 

Ratos grandes, vermelhos, pretos, gordos e peludos, que não agüentavam 

mais a submissão sofrível, e não se importavam em ter uma vida a quatro 

patas como ratos, desde que pudessem ser livres. Assim, após fugas 

constantes para os esgotos da cidade a revelia de seus anciões, os jovens – 



agora ratos – foram se amontoando aos milhares nos subúrbios e periferias, 

sem despertar interesse destes “dominantes” de Hamelin. 

Mas, imaginemos agora, um somatório de ratos que passa a se 

multiplicar em demasia, sem controle de natalidade, sem assistência a saúde, 

sem direito a moradia, e pior, sem alimentação suficiente, um verdadeiro 

estado de pobreza e miséria, temos nesse contexto certo ar de revolta, 

bastando uma fagulha para extrair a explosão de uma rebelião. Foi o que 

aconteceu em Hamelin. O roncar de seus pequenos estômagos roedores 

irrompeu o medo e a insegurança, dando lugar ao atrevimento e a ousadia para 

tomarem lugar novo na sociedade. 

Milhares de ratos saíram de seus “lugares” para encontrar com seus 

antigos carrascos, fornecendo a eles a mesma sensação de medo, que um dia 

havia pertencido aos ratos. Dentes saltados faziam as honras de tudo que 

pudesse ser mordido: homens, mulheres, queijos e vermes, todos na mesma 

categoria fisiológica. Os gritos não se davam apenas pelos grunhidos dos 

ratos, mas em igual horror ao dos seres que agora não mais se diferenciavam 

entre os que se nomeavam humanos ou ratos. Aos poucos, os que ainda 

detinham uma fatia de “lucidez psicopática” foram se armazenando em um 

estádio de jogos para fugir do claustro que agora não mais sentiam, tendo em 

vista que as sobras humanas dos cruéis roedores eram poucas. Apenas 

algumas centenas de espécies se amontoavam em círculo no centro do campo, 

com medo do que poderia acontecer. Os ratos, por sua vez, se acomodavam 

confortavelmente nas arquibancadas e cadeiras do estádio, admirando aquele 

espetáculo trêmulo de terror, entendendo que eles mesmos tinham o domínio 

da situação e que para determinarem o desfecho de seus destinos poderiam se 

dar o luxo de contemplar um pouco mais aquela cena.  

Por um instante houve um congelamento sincronizado da platéia e de 

atores desavisados. Uma música planava em justa harmonia com aquilo que 

cada um queria ouvir ou ver no horizonte. Iniciando então uma cena de corpos 

amontoados no centro da arena, os amedrontados se serviam à vontade de 

desejos que os deixavam cada vez mais tranqüilizados. Uns poucos resistiam à 

entrega de seus corpos e mantinham-se de pé, mesmo que suas pernas 

teimassem em caldolar derretidas. A maioria se deixava ir aonde o espírito 

quisesse, sem que para isso a consciência estivesse presente. Os ratos, por 



sua vez, brindavam com os bigodes molhados, regojizando-se ao assistirem, 

por horas, do mais belo espetáculo que jamais tinham visto. O desmanchar 

daqueles corpos no centro da arena, fazia os ratos se deliciarem com a 

possibilidade apresentada aos seus sentidos. Os seres do meio, cada vez mais 

derretidos, se embolavam numa dança grudenta que ganhava outras formas, 

onde não se definiam mais mãos, ou pernas, braços ou sexos, tudo era agora 

uma única bola de queijo amarelo, que transitava ora devagar, ora acelerada 

nos contornos do campo aberto, como uma ciranda chamando o público para 

entrar na roda, cada vez mais perto. Não teve quem dissesse “não” aos velhos 

afagos que nunca mais haviam recebido. Os ratos foram escorregando pelo 

concreto, quase num flutuar, focando a massa cremosa amarela de queijo 

derretido. Tendo todos os ratos – os milhares de ratos – descido a arena, não 

era possível mais identificar o corpo estranho formulado. A miscigenação era 

tamanha, que de igual maneira todos se encaravam como queijo, e aí, se 

mordiam, se lambuzavam, se arrancavam, se comiam, numa performance de 

única mortal apresentação. Sem irromper o espetáculo apenas um aplauso se 

permitia palmar. O mesmo ser que um dia aparecera tempos atrás com uma 

proposta irresistível ao rato chefe, novamente dava as caras. Não para aquele 

rato chefe de outrora, e sim para o novo no comando. Um jovem alto, esguio, 

vestido à personagem, e empunhando um instrumento. 

- Parabéns! É possível sair das entranhas negras da sociedade para 

tomar lugar ao sol da liberdade! Conduzir outros, sem precisar oferecer nada 

em contrapartida! E o principal, ter o gostinho azedo da vingança, sendo esta 

por pura maldade ou então por uma culpa reprimida! 

  O jovem, um pouco perturbado, parou de tocar, mas isso não quebrou o 

desejo dos ratos de se fartarem com o queijo amarelado, pois continuavam, 

mesmo sem nenhum estímulo sonoro, a se mutilarem. Ao refletir sobre aquelas 

palavras, o instrumentista perfez todo seu caminho naquela cidade, todos os 

sofrimentos a que foi sujeitado, e os dias em que não teve a escolha de se 

abandonar. Olhou-se no único espelho existente naquela cidade, trazido em 

sua bolsa, enxergou-se profundamente e decidiu fazê-lo em sete pedaços. Os 

sete anos que passara fora da cidade. Os sete anos de azar que pra ele foram 

sorte. Quebrou o espelho, deu as costas àquela voz, em busca de algo mais 

interessante, e abandonou Hamelin aos ratos, já que as baratas estavam 



ocupadas no livro de Kafka. Quanto às crianças, estranhamente ainda dormiam 

em casa ao som de caixinhas de música. 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dados Sociodemográficos 

Sexo:                         Idade:                Renda Familiar: 

Local onde mora:                  Casa Própria:                 

Quantas pessoas moram com você? 

Trabalha? O que faz?  

 

I – Qual seu nome? O que você gostaria de ser ou fazer (se pudesse escolher)? 

Quando você precisa de algo como faz para conseguir? Como é seu diálogo em 

casa? E com os colegas? Você tem amigos? Como é sua relação com eles? Quais 

as suas qualidades e defeitos? Como é ser um adolescente? O que você faz que 

considera de extrema importância na sua vida ou na do próximo?  

 

II – Há quanto tempo esta escola faz parte de sua vida? O que a escola significa 

para você? O que você pensa sobre professores? Já foi reprovado? Quantas vezes? 

Houve alguma mudança na sua vida após tal fato? Como acha que é visto(a) pelos 

colegas? Como é apresentar trabalhos? Que tipo de pessoa você acha que 

consegue ter mais atenção na sala de aula? Que pessoas você sente que têm um 

domínio do grupo? 

 

III – O que você gosta de fazer nas horas de folga? Qual seu gosto musical? Por 

que você gosta dessas músicas? O que você sabe dançar? Em termos de filme, o 

que você gosta? Qual o filme que mais te marcou? Que artistas você admira? Por 

quê? Você conhece algum artista? O que acha das pessoas que vivem de arte? 

Existe algo que considere importante no bairro? Que outras atividades você 

freqüenta ou esteve presente, que tem importância na sua formação extra-

escolar?  



IV – Você já assistiu alguma peça de teatro? Como era? O que você entende 

sobre teatro? Você já tinha feito atividades teatrais? Que outras atividades do seu 

dia-a-dia foram importantes para usar na peça? Qual a relação que você faz do 

teatro com a educação? Qual foi sua reação quando soube que teria de fazer um 

trabalho teatral com toda sua sala? Qual a reação de seus colegas? Que funções 

dentro do teatro você considera mais importante? Por quê? 

 

V – Como esse projeto foi apresentado a vocês? Como se deram as escolhas 

das funções na peça? Por que você acha que foi escolhido para ser diretor (a)? 

Como se deu a participação dos outros adolescentes? Como foi o fator tempo 

no processo? Em termos de recursos (financeiros, materiais,) de que maneira 

vocês lidaram com isso? Que perdas vocês tiveram que acabaram sendo um 

ganho? O que vocês acharam que estava bem resolvido, o ponto mais forte? Qual 

era o ponto mais fraco? Como lidaram com isso? Hoje vocês fariam algo 

diferente? Agiriam com as pessoas de maneira diferente? O que aconteceu para 

essa mudança poder ocorrer? Como resume o processo? 

 

VI – Você ficou satisfeito(a) com sua função? Por quê? Você se inspirou em 

alguma característica para fazer seu trabalho na peça? Qual característica? O 

projeto previa duas pessoas por função, como foi compartilhar decisões? 

Vocês divergiram? Alguém tomou a frente de vocês? Como se deu sua relação 

com os alunos durante a peça? Como a turma reagia às decisões tomadas por 

vocês? Que instrumentos vocês utilizavam para controlar a turma? Qual o instante 

mais difícil que você vivenciou no trabalho? E como fez para resolvê-lo? Em 

algum momento você quis falar ou fazer algo que não pôde por causa de alguém? 

Você conversou com a pessoa sobre isso? O que você aprendeu com isso? Você 

influenciou alguém com seu comportamento? Como considera sua postura diante da 

turma? O teatro contribuiu de que forma na sua maneira de se relacionar com as 

pessoas?   

 

VII – Como o professor Leandro se apresentava na condução da peça? Qual 

era a postura do professor nos momentos tensos? Que discursos o professor 

direcionava para vocês? Qual era a função do professor? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VERÍSSIMO DE MELO 
ENSINO FUNDAMENTAL II 

PLANEJAMENTO ANUAL – 2012 
 
Professor: Leandro Augusto e Silva Miranda Cavalcante. 

Disciplina: ARTES. 

Turma: 9º ANO. 

 
1. EMENTA 
 
Tópicos de articulação entre a história do teatro ocidental e suas articulações estéticas. Principais 

linhas de desenvolvimento do gênero teatral. Do drama aristotélico ao teatro épico de Bertolt Brecht. 
Poéticas cênicas da modernidade. Criação de poéticas próprias. 
 
 

2. INTRODUÇÃO: 
  

Concebe-se a arte como componente curricular que visa o desenvolvimento cultural do aluno por 
meio da articulação de três campos: criação/produção, percepção/análise e conhecimento da produção 
artístico-estética da humanidade compreendida histórica e culturalmente. Com base nisso, pretende-se 
desenvolver a capacidade criadora e crítico–reflexiva do aluno no que concerne à leitura do universo das 
criações e produções humanas do qual fazem parte ideologias, práticas e mitos, comunicação de massa, 
linguagens, códigos, sistemas de significação, prazer e conhecimento. Assim, devemos oportunizar ao 
aluno o contato com artistas, documentos, acervos públicos, acervos nos espaços escolares e fora dela, 
para que reconheça e compreenda a variedade dos objetos artísticos e concepções estéticas presentes na 
história das diferentes culturas, etnias e identidades, ampliando o conhecimento sobre si, o outro e o 
mundo a partir das produções artísticas disponíveis no ambiente sociocultural;   
 

3. OBJETIVOS: 
 

 Traçar uma linha de desenvolvimento dos principais pontos da história e da evolução do 
teatro, possibilitando uma visão panorâmica da estética do drama; 

 Apresentar os principais movimentos e correntes estéticas presentes na tradição cênica; 
 Construir em conjunto, turma e professor, conceitos particulares a respeito do teatro. 
 Espertar a turma para a necessidade do teatro na vida do ser humano. 
 Estimular os sentidos humanos como prática da confecção de uma encenação; 
 Fomentar no aluno o desejo de apreciador e transformador do teatro no contexto social. 
 Trabalhar a observação, interpretação e releitura de construções cênicas durante os períodos de 

história da arte no Brasil; 
 
 

4. METODOLOGIA: 
 
A disciplina será ministrada através de atividades diversificadas planejadas com base no 

propósito de promover a articulação entre o fazer, o fruir e o refletir em torno das formas e expressões 
artísticas com ênfase à linguagem teatral. Aulas expositivas, práticas cênicas, aulas de campo com livre 
interação aluno-professor, em conjunto com outras disciplinas (interdisciplinaridade) como: História, 
Informática, Física entre outras, utilização de vídeos e músicas para uma melhor compreensão audiovisual 
do assunto abordado, discussão e estudo de textos de diversas fontes e autores, resolução de problemas, 
dinâmicas, bem como aulas teóricas e produções textuais de teatro.  
 
 
 



5.  SUBTEMAS QUE INTERFEREM NAS DISCUSSÕES: 
 

 Para quê serve a arte? Arte e vida social; 
 Gosto se discute? Perfeição, beleza, sensibilidade e estética; 
 Reconhecimento profissional; 
 Revolução tecnológica; 
 O poder e arte – Transformações; 
 Arte, ciência e indústria; 
 Arte e realidade; 
 As novas mídias; 
 Interpretações das obras de arte. 
 

6.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
I Bimestre: O sentido da arte teatral e os sentidos na arte teatral. 
 A apreciação da arte teatral através dos sentidos humanos;  
 Estimulação dos sentidos como prática artística; 
 As deficiências; 
 Conscientização de corpo/espaço/corpos (coletivo e individual). 
 Compreendendo as artes através dos sentidos; 
 Visão; Paladar; Tato; Audição; Olfato; 
 Cinestesia; Vestibular; Equilíbrio; Gravitacional; Proxemia; Térmico; Movimento; 
 Hemisférios cerebrais, Lateralidade cerebral e a Arte Teatral; 
 As realidades e os seres humanos; 

 
ATIVIDADES 

Atv1: Atividade escrita sobre os sentidos. 
Atv2: Práticas de memorização através de atividades multissensoriais. 
Atv3: Jogos nonsenses (gargarejo, maria-mole, mímica, jogo sonoro, visual). 

AVALIAÇÕES 
Av1: Experimentações de jogos. 
Av2: Trabalho jogos dos sentidos. Sentidos êxtero-receptores: visão, audição, paladar, tato e olfato.  
Av3: Prova escrita sobre os sentidos humanos (construção textual). 

 
II Bimestre: As artes Cênicas. 
 O circo, a dança, o teatro; 
 O que é o teatro (texto, jogo, ação); 
 Profissionais do teatro; 
 Jogos Teatrais (Experimentações diversas de vários jogos); 
 O palco no Brasil; 
 O Cinema e o teatro (aspectos da teatralidade); 

 
ATIVIDADES 

Atv1: Jogos Teatrais. Quebrando as paredes. 
Atv2: Exemplos na internet. 
Atv3: Encenando histórias infantis. 

AVALIAÇÕES 
Av1: Avaliação das experimentações. 
Av2: Seminário sobre um grupo de teatro ou personalidade do teatro.  
Av3: Prova escrita sobre teatro (construção textual). 

 
 
 
 



 
III Bimestre: Iniciando o Vero da Arte  

 
 Brincar de ser outra pessoa; 
 Usar o corpo e a voz; 
 Os personagens; 
 Trabalhar em equipe; 
 Imaginar a peça teatral; 
 Os ensaios; 
 Histórias escritas e inventadas; 
 Diferentes espaços cênicos; 
 Início do VERO da Arte 

 
ATIVIDADES 

Atv1: Ensaios em outros espaços da escola.  
Atv2: Jogos teatrais. 
Atv3: Inventando histórias. 

AVALIAÇÕES 
Av1: Avaliação de jogos teatrais. 
Av2: Propostas de cada função.  
Av3: Prova escrita sobre teatro. 

 
IV Bimestre: Em cena o teatro dos alunos 
 Grupos de teatro e seus profissionais; 
 Ensaios; 
 Confecção de cenários e figurinos; 
 Iluminação; Sonoplastia; 
 Cartazes e programas.  

 

ATIVIDADES 
Atv1: Ensaios. 
Atv2: Jogos teatrais. 
Atv3: Processo de criação. 

AVALIAÇÕES 
Av1: Avaliação de jogos teatrais. 
Av2: Ensaio Aberto.  
Av3: Apresentação. 
 

7.  AVALIAÇÃO GERAL: 
Trabalhos de pesquisa em grupo e individuais, trabalhos de produção artística, avaliações escritas, 

fichamento de textos, presença em sala de aula e conseqüente participação, discussão em sala de aula, 
elaboração de seminários. 
 

8.  TEMAS TRANSVERSAIS: 
 A área da arte apresenta-se como um campo privilegiado para o tratamento dos temas transversais. 
Muitos trabalhos de arte podem expressar questões humanas fundamentais: falam de problemas sociais e 
políticos, de relações humanas, de sonhos, de medos, perguntas e inquietações de artistas, documentam 
fatos históricos, manifestações culturais dentre outros. Uma constante na história da arte é a representação 
da figura humana. As obras de arte que apresentam relações humanas entre homens e mulheres, mães/pais 
e filhos, meninos e meninas são expressos em pinturas, canções, peças de teatro, etc.  

A arte permite que haja uma reflexão sobre ambientes naturais e construídos, urbanos e rurais, 
físicos e sociais; permite uma discussão sobre harmonia e o equilíbrio necessário para a preservação da 
vida no planeta; torna possível reconhecer modos como as manifestações artísticas intervêm no ambiente 
natural; possibilita observar espaços, formas, sons, cores, movimentos, gestos, relacionados ao ambiente 
em que foram produzidos. 
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