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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho possui como objetivo, a partir da troca e do diálogo com os agentes 

envolvidos nesse processo de pesquisa, problematizar os caminhos para o planejamento 

de um Ensino Dialógico de Teatro proposto pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência subprojeto Teatro da UFRN, considerando o pensamento freireano 

em relação ao Diálogo, e os momentos pedagógicos (Estudo da Realidade, Organização 

do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento) propostos pelo Grupo de Estudos e 

Práticas Educativas em Movimento da UFRN. A investigação desenvolve um trabalho 

conjunto com os envolvidos contando com a “dialogicidade” e a “abordagem 

problematizadora” como fundamentos metodológicos mobilizadores para a construção 

de conhecimentos, tanto no grupo do PIBID-Teatro/UFRN, quanto no grupo atendido 

pelos bolsistas desse programa na Escola Municipal Professor Laércio Fernandes 

Monteiro, em Natal-RN. Por meio de uma pesquisa participante, num constante 

movimento de ação-reflexão-ação, e fazendo uso de alguns instrumentos da etnografia 

escolar, como a observação participante, entrevistas não estruturadas, e registros 

infográficos e textuais, é que se tem trilhado e construído o caminho dessa pesquisa, 

vivenciando e questionando essa experiência. Desse modo, os referenciais teóricos desta 

dissertação situam-se nos trabalhos de Paulo Freire no que se refere principalmente à 

educação dialógica, nas sistematizações pedagógicas do Grupo de Estudos e Práticas 

Educativas em Movimento (GEPEM/UFRN), e nas produções do Laboratório de 

Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena (CENOTEC/UFRN), no que diz respeito à 

construção de um processo educativo que considera as realidades dos sujeitos, 

estabelecendo relações entre essas realidades e os conhecimentos específicos da área 

ensinada, relações entre a área específica e outras áreas do conhecimento, e 

reconhecendo a escola como espaço de diálogo.  

 

Palavras-chave: Ensino. Teatro. Diálogo. PIBID. Planejamento Pedagógico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

 

 

This work aims, from the exchange and dialogue with the agents involved in the 

research process, discuss the ways for planning a Dialogic Teaching Theatre proposed 

by the Institutional Scholarship Program Introduction to Teaching subproject Theatre 

UFRN, considering Freire's thought in relation to the dialogue, and the teaching 

moments (Study of Reality, Knowledge Organization and Application of Knowledge) 

proposed by the Group of Studies and educational Practices in Movement  UFRN. The 

research develops a joint effort with stakeholders relying on the "dialogical" and 

"problem-based approach" as mobilizing methodological foundations for the 

construction of knowledge in both the group PIBID Theatre / UFRN, as the group 

attended by fellows of this program in Municipal school Professor Laércio Fernandes 

Monteiro, on Natal-RN. Through a participatory research, a constant movement of 

action-reflection-action, and making use of some instruments of school ethnography, as 

participant observation, unstructured interviews, and graphics and textual records, is 

that it has trodden and built the search this way, experiencing and questioning the 

experience. Thus, the theoretical framework of this thesis are located on Paulo Freire's 

work as it relates primarily to the dialogical education, in pedagogical systematization 

of the Study Group and Educational Practices in Movement (GEPEM / UFRN), and the 

Research Laboratory of production scenography and scene Technologies (CENOTEC / 

UFRN), with regard to the construction of an educational process that considers the 

realities of the subjects in connecting these realities and specific knowledge of the 

taught area, relationships between specific area and other areas of knowledge, and 

recognizing the school as a space for dialogue.  

 

 

Keywords: Education. Theater. Dialogue. PIBID. Educational planning.  
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INTRODUÇÃO – E o objeto me escolheu! 

 

Minha primeira graduação foi em História (2009-2012), licenciatura cursada 

na Universidade Potiguar (UnP), e dois anos após o início do curso, cujo enfoque na 

História da Arte sempre mereceu um pouco mais da minha atenção, prestei vestibular e 

entrei na Licenciatura em Teatro da UFRN, cursando paralelamente as duas graduações 

durante dois anos. Durante esse período, de disciplinas introdutórias da grade curricular 

do curso de Teatro na UFRN e das práticas pedagógicas em História e estágios 

curriculares obrigatórios na UnP, o desejo de relacionar as duas áreas surgiu, e os 

estudos e práticas resultaram na realização de estágios supervisionados em História, no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nos quais adaptei os jogos teatrais 

desenvolvidos por Viola Spolin (2007) às mais variadas temáticas históricas, e que 

culminaram na escrita do Texto de Conclusão do Curso de História intitulado “Diz isso 

atuando: o uso de jogos teatrais como possibilidade para o Ensino de História”. Ou seja, 

inseri o Teatro em sala de aula como ilustração dos conteúdos, e foi a partir daí que 

novas inquietações surgiram.  

Concluída a primeira graduação, cursando uma série de outras disciplinas 

específicas do Curso de Licenciatura em Teatro, inclusive os estágios supervisionados 

obrigatórios, passei a questionar o trabalho que havia desenvolvido antes, e percebi que 

havia relegado à arte uma perspectiva secundária que não lhe cabia, e que o Teatro 

teria/tem uma série de possibilidades que não percebia até então, assim passei a ter uma 

nova perspectiva dessa área enquanto área de ensino, e não mais como ilustração, 

exposição, de conteúdos escolares. Compreensão esta que se tornou mais clara a partir 

da entrada como bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

subprojeto Teatro no segundo semestre de 2012, sob coordenação do Prof. Dr. José 

Sávio Oliveira de Araújo, e supervisão do professor de Teatro de uma das escolas 

atendidas pelo projeto – Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro –, 

professor Felipe Fagundes.  

Foi neste projeto meu primeiro contato com materiais que apontavam para a 

realidade do corpo discente numa relação direta com as práticas desenvolvidas em sala 

de aula, com propostas pedagógicas que problematizam o conhecimento que os alunos 

levam para as aulas. Os trabalhos publicados pelos coordenadores e pesquisadores do 
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Grupo de Estudos e Práticas Educativas em Movimento (GEPEM/UFRN) eram leituras 

de primeira ordem, e foram estes materiais aliados às discussões com o grupo de 

trabalho e a relação com os alunos da escola atendida que me inquietaram a pensar a 

construção do planejamento pedagógico do Ensino de Teatro sob a égide do Diálogo 

Freireano. É interessante salientar que essa escolha não aconteceu, a meu ver, de forma 

extremamente racional e proposital, somente, mas também de forma muito natural à 

medida que os questionamentos me surgiam, as leituras para problematizá-los eram 

buscadas, os debates aconteciam, até o dia em que de fato percebi a pesquisa que estava 

desenvolvendo e como esse objeto havia me escolhido desde aquela ideia equivocada do 

Teatro como ilustração e a percepção disto.  

A ideia da escrita desse trabalho e da escolha desta temática surge, então, 

das inquietações percebidas ao longo do Curso de Licenciatura em Teatro da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), principalmente nas disciplinas 

do Estágio Supervisionado de Formação de Professores de Teatro, e, sobretudo, na 

participação, como bolsista, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) subprojeto Teatro da UFRN, de 2012 a 2013. Essas inquietações 

versam sobre o Ensino de Teatro e a educação de maneira mais ampla, como o ensino é 

pensado e articulado às realidades dos alunos, de fato, e não apenas enquanto discurso 

proferido em reuniões pedagógicas.  

Compreendendo a educação como parte da organização de uma sociedade, 

sendo ela um dos elementos responsáveis por definir como esta sociedade irá se 

comportar e se manter ao longo do tempo, por isso as finalidades e processos da prática 

educativa são pensados e efetivados considerando o que se almeja com isso, Libâneo 

(1994) afirma que a educação é socialmente determinada.  

Nóvoa (1992) exemplifica essa ideia ao falar sobre os reformadores 

portugueses do final do século XX, que compreenderam a criação de uma rede escolar 

em Portugal, geometricamente repartida pelo espaço nacional, como uma aposta de 

progressos, mas que, sabiam também, que “este esforço iria contribuir para legitimar 

ideologicamente o poder estatal numa área-chave do processo de reprodução social” 

(NÓVOA, 1992, p.14).  

Nesse sentido, em nosso entendimento, a escola faz parte de um contexto 

que engloba a sociedade, sua estrutura, organização, cultura e história, e responde a tudo 
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isso. Desse modo, os projetos de educação estão ligados a este contexto e atendem ao 

contexto histórico vigente, ao modo de cultura que orienta a formação dos sujeitos nas 

escolas e sua possível resposta aos desafios desta sociedade.  

Tomando esta ideia como parâmetro, percebo que se torna extremamente 

importante problematizar a educação e o ensino em nossa sociedade, e a maneira de 

fazê-lo encontra-se justamente na análise do que está posto e nas concepções que 

norteiam as práticas educativas. E é exatamente a isto que este estudo se propõe, ao 

analisar e problematizar as práticas de um determinado grupo de trabalho, vislumbrando 

uma reflexão sobre o todo durante o desenvolvimento da pesquisa sem esquecer o foco 

do trabalho, atrelada ao desenvolvimento em constante análise de um projeto de 

iniciação à docência que propõe uma espécie de formação continuada aos professores 

supervisores e uma inserção dos futuros professores frente às problemáticas relativas ao 

ensino de sua área específica, que é o caso do PIBID.  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) é uma iniciativa para aperfeiçoar e valorizar a formação de professores para a 

educação básica, que concede bolsas a alunos de licenciatura de Instituições de 

Educação Superior em parceria com escolas de educação básica da rede pública de 

ensino, promovendo a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 

início de sua formação, desenvolvendo atividades sob orientação de um docente da 

licenciatura que cursa e um professor da escola pública da área.  

O projeto foi criado no ano de 2008 com o objetivo de estreitar a interação 

entre as instituições universitárias formadoras de professores com as unidades da 

Educação Básica, onde esses professores formados nas universidades poderão atuar. 

Além disso, é interesse do programa financiado pela CAPES que o número de 

produções acadêmicas que versam sobre a educação e área de conhecimento específico 

de cada licenciatura seja ampliado e haja uma maior relação entre a universidade e a 

comunidade. 

Na UFRN, o PIBID subprojeto Teatro foi implantado em 2012, contando 

com um coordenador geral, dois professores supervisores de escolas públicas, e quinze 

bolsistas alunos da graduação em Teatro.  Hoje, 2014, devido a ampliação por bons 

resultados alcançados no período de 2012 a 2013, conta com bolsas para trinta 
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estudantes da graduação e quatro professores supervisores, e tem coordenação de dois 

professores do quadro efetivo do Curso de Licenciatura em Teatro, atendendo quatro 

escolas da rede municipal de Natal/RN. Os bolsistas cumprem uma jornada de vinte 

horas semanais entre o laboratório de pesquisa no Departamento de Artes e a escola na 

qual atuam junto ao professor supervisor.  

Atuei como bolsista durante um ano e seis meses no PIBID-Teatro/UFRN, 

no grupo coordenado pelo Prof. Dr. José Sávio Oliveira de Araújo, que tem como foco a 

inserção do Ensino de Cenografia e Tecnologias da Cena nas aulas de Teatro. Defende a 

ampliação do Ensino de Teatro, considerando as diversas áreas que compõem o fazer e 

pensar teatral (Atuação, Dramaturgia, Encenação, História do Teatro, Arquitetura e 

Tecnologia Teatral, e Cenografia), baseado no estudo da realidade escolar de cada 

instituição e dos agentes participantes do processo de ensino-aprendizagem.  

Telles e Mascarenhas (2003) afirmam que o teatro compreende códigos, 

estruturas e convenções que lhe são próprias, e a escola como um local privilegiado à 

essa investigação, devendo ser percebida como um espaço para o exercício de práticas 

pedagógicas que objetivem o aprendizado dessa linguagem artística. Além disso, o 

Teatro envolve diversas outras linguagens: “plástica (cenários, figurinos, adereços, 

iluminação, imagem), sonora (ruídos, músicas, trilhas, voz do ator), verbal (texto, letras 

de músicas, falas), e cinestésica (o corpo do ator e seus movimentos, gestos e ações no 

espaço-tempo)” (FERREIRA, 2012, p. 13).  

Percebendo isso, é evidenciada a necessidade de que os diversos elementos 

da linguagem teatral podem e devem ser desenvolvidos nas escolas por serem potentes 

estimuladores das capacidades de expressão oral, escrita e corporal dos alunos, como 

nos afirma Taís Ferreira (2012).   

Desta maneira, desenvolvi atividades em parceria com a Escola Municipal 

Professor Laércio Fernandes Monteiro, localizada no bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, loteamento Vale Dourado, na Zona Norte da Cidade do Natal, sob 

supervisão de um profissional licenciado em Educação Artística com Habilitação em 

Artes Cênicas, o professor Felipe Fagundes, para a qual elaboramos através de uma 

perspectiva dialógica de educação uma proposta pedagógica para o Ensino de Teatro no 

Ensino Fundamental I desta instituição, que também será problematizada ao longo desta 
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escrita, que trouxe à tona ao longo do processo questionamentos em relação à inserção 

desses elementos em sala de aula.  

Diante do quadro visto durante as observações e práticas realizadas dentro 

das escolas durante os estágios e como bolsista do PIBID-Teatro/UFRN, corroboro do 

pensamento de Libâneo (1994), acreditando que o ensino deve versar por uma educação 

democrática e que caminhe rumo à emancipação dos sujeitos em relação à sociedade em 

que vivem, sendo capazes de pensar sobre ela e intervir na mesma na luta por 

transformações, e que tal ideal deve nortear e influenciar a concepção de currículo, as 

práticas pedagógicas e todas as atividades desenvolvidas no âmbito escolar.  

Percebendo que os objetivos, os conteúdos e as práticas de ensino, são 

determinados por fins e exigências sociais, políticas e ideológicas, pelos valores e 

peculiaridades da sociedade a que está subordinada, acredito ser preciso investigar a 

fundo o que está sendo proposto em nossos referenciais curriculares e documentos 

oficiais (LDB 9394-96, Parâmetros Curriculares Nacionais e Municipais), versando por 

uma educação democrática, tanto no atendimento de qualidade, quanto na democracia 

em sala de aula e na escola, na relação entre alunos, professores, coordenação e demais 

agentes que compõe essa instituição. E é essa uma das linhas de investigação 

desenvolvida no grupo no qual me inseri para a realização desta pesquisa.  

Em relação ao Ensino de Teatro, mais especificamente, tenho considerado a 

partir das vivências, passível de melhorias e merecedor de constante questionamento. 

Acredito que o Teatro tem o poder de gerar reflexão, de fazer os sujeitos se colocarem 

numa postura crítica e enfática perante a sociedade que os cerca (SILVA e PAULINO, 

2012), mas não percebo, nas realidades as quais estive inserido, que isso esteja sendo 

considerado, pelo contrário, a maioria dos alunos é levada simplesmente a repetir e 

reproduzir conteúdos e técnicas sem problematizá-las. 

Através das experiências anteriores, os estágios supervisionados do Curso 

de Licenciatura em Teatro e a vivência como bolsista do PIBID subprojeto Teatro, 

consegui perceber isso claramente, seja na forma de planejamento dos professores – 

quando existe planejamento –, seja na forma que as gestões escolares percebem essa 

disciplina enquanto componente curricular obrigatório. Valendo salientar que, na 

Cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, desde 2009, através da Resolução nº 

06/2009 do Conselho Municipal de Educação, que estabelece a matriz curricular para o 
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Ensino Fundamental, o Ensino de Artes encontra-se dividido, obrigatoriamente, em 

quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, divididos ao longo 

dos nove anos, sem apresentar uma justificativa plausível para a escolha de cada 

linguagem em cada faixa etária e nível de ensino.  

Além disso, o Ensino de Teatro também encontra outras barreiras em sua 

realização. Por vezes, apresenta-se no exercício da docência o senso comum de que 

estudar Teatro é estar em cima de um palco atuando, pura e simplesmente, de que a 

figura de um diretor teatral é aquela do sujeito autoritário em relação à prática dos 

atores, e que as outras esferas do fazer teatral, como figurino, maquiagem, iluminação, 

cenografia, dramaturgia, são apenas complementares, não compreendendo-as como 

linguagem, e a visão limitada do que são e quais são as formas espetaculares e a 

importância de trabalhá-las.  

Em sua tese de doutoramento Araújo (2005) apresenta alguns aspectos a 

serem superados pelo que chama de “senso comum pedagógico” objetivando: 

 
Operar mudanças de atitudes em relação a aspectos tais como: abordagens 

etnocêntricas do fenômeno teatral que empobrecem suas múltiplas dimensões 

históricas e culturais; a idéia de encenação como resultado de um processo 

centrado na figura do diretor; visão fragmentada dos diferentes elementos que 

compõem o fenômeno teatral; visão monocêntrica do processo de criação 

teatral, privilegiando um elemento em relação aos demais; reprodução 

acrítica de experiências sistematizadas por investigadores e artistas teatrais; 

atitudes reducionistas que atribuem à falta de talento as dificuldades 

encontradas por uma pessoa no exercício da atividade teatral; abordagens 

descontextualizadas de peças teatrais; descaracterização das especificidades 

da linguagem teatral forçando comparações com o Cinema e a TV; redução 

dos processos de ensino de teatro na escola a mera produção de “pecinhas 

teatrais”; deslocamento do ensino de teatro na escola para fora da rotina 

curricular circunscrevendo-o ao âmbito das atividades extracurriculares. 

(ARAÚJO, 2005, p.31) 

 

 

Essa situação, talvez ocorra, e isso merece investigação, por uma série de 

fatores, desde a formação inicial, passando pela formação continuada que muitas vezes 

é impossibilitada de acontecer tendo em vista a carga horária de trabalho as quais os 

professores são submetidos e também, aqueles fatores decorrentes de na prática a escola 

não ter acompanhado as mudanças apontadas desde a promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, de 1996, consolidando em definitivo a presença das 

artes escola como componente curricular obrigatório, passando pela elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte pelo Ministério da Educação em 1997/98, 
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que reconhece a arte como área do saber com a mesma relevância que as outras 

disciplinas. De maneira que, em muitos casos, o planejamento curricular fica exposto às 

necessidades do cotidiano escolar ligado aos festejos cívicos e comemorativos ou vistos 

como apêndices e instrumentos a serviço de outros conteúdos, como evidenciam Telles 

e Mascarenhas (2003).  

Além disso, pela deficiente orientação desses Referenciais Curriculares aos 

quais os professores tem acesso, no que diz respeito a uma proposta de conteúdos a 

serem trabalhados, a encaminhamentos metodológicos, e no caso específico dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte, da liberdade e autonomia apresentadas aos 

docentes.  

Sobre a atuação docente e os Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte, 

estabelecidos pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação e do 

Desporto do Brasil, em 1997, Maura Penna (2001) aponta que problemas ocorrem por 

esses parâmetros não estabelecerem uma sequência de conteúdos, deixando os 

professores com grande liberdade nas suas decisões do que trabalhar e como trabalhar.  

E que não se trata apenas de liberdade, mas de uma responsabilidade 

deixada nas mãos dos profissionais docentes, cabendo a eles a decisão de fazer algo pela 

educação, e pela aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos em relação à vida e à 

sua área específica de arte ou não, simplesmente relega a eles o direito deste 

desenvolvimento e do conhecimento estético e a vivência artística (PENNA, 2001).  

Ou seja, essa liberdade, apesar de positiva, na medida em que não impõe os 

conteúdos programáticos e dá aos professores plena liberdade de seleção, o que acho 

válido, também apresenta um aspecto negativo ao não orientar os profissionais docentes 

em relação ao seu fazer pedagógico.  

Nesse sentido, para exemplificar essa situação utilizo as colocações feitas 

por Yara Peregrino e Arão Paranaguá (2001) em relação aos PCN´s e os jogos teatrais. 

Os autores destacam que a questão do jogo é abordada nos dois PCN-Arte – os 

referenciais para o 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental e para o 3º e 4º ciclos –, mas 

que “os professores que atuam nas séries iniciais, em sua grande maioria, não tem 

formação específica na área de teatro, desconhecendo as nuances contidas nos jogos 

teatrais de Viola Spolin, por exemplo” (PEREGRINO, PARANAGUÁ, 2001, p. 101).  
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Concordo com Maura Penna (2001) em relação à necessidade de considerar 

e reconhecer as limitações de muitos professores de Arte que atuam nas escolas de 

ensino fundamental cuja necessidade de alguns encaminhamentos didáticos mais 

específicos se torna evidente, sem, obviamente, prejudicar a flexibilidade que os PCN´s 

devem proporcionar, “algumas orientações básicas para as diversas modalidades 

artísticas contribuiriam para uma melhor aplicação da proposta” (PENNA, 2001, p.45). 

 Yara Peregrino e Arão Paranaguá (2001) evidenciam também a ausência de 

encaminhamentos metodológicos que contemplem a especificidade da linguagem 

teatral, dificultando o acesso do professor às ideias que são vinculadas nos textos de 

apresentação, e em última instância, à compreensão da própria prática pedagógica 

destes frente à proposta curricular oficial.  

Em contrapartida, o município de Natal, possui desde 2008, seus próprios 

Referenciais Curriculares para o Ensino Fundamental, inclusive para a área de Artes, 

elaborado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do Natal, e 

estes trazem detalhadamente a divisão de conteúdos de cada linguagem artística para 

cada ano letivo: Ensino de Artes Visuais (1º, 2º e 6º anos), Ensino de Dança (5º e 8º 

anos), Ensino de Música (3º e 7º anos) e Ensino de Teatro (4º e 9º anos).  

Estes referenciais parecem ter sido construídos considerando os termos de 

políticas educacionais de meados da década de 90 no Brasil, que estavam diretamente 

relacionadas ao quadro neoliberal que se desenhava no mundo, e que começava a se 

apresentar na política brasileira, pois, apesar de negar isso em sua apresentação, sendo 

colocado como instrumento norteador, não obrigatório, traz em sua escrita e seleção de 

conteúdos uma visão centralizadora e uniformizante. O que é preocupante, na medida 

em que como aponta Sousa (2010), as escolas tem tido muita dificuldade no “quê e 

como” ensinar, e por isso apresentam uma relação falha de ensino-aprendizagem. E que 

isso se dá, também, pelo fato de as propostas curriculares não pensarem as necessidades 

culturais dos alunos e a sua realidade.  

Iniciei esta pesquisa acreditando que a evidente necessidade de repensar as 

práticas pedagógicas e os currículos está diretamente ligada à relevância de prezar por 

uma Educação Dialógica, de modo a compreender o conhecimento como construção 

contínua, e que esse movimento constante necessita da interação e colaboração humana. 

E, crendo também que para pensar em algo novo precisamos de uma observação e/ou 
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vivência de algo anterior, e uma reflexão sobre tal, que é exatamente o que uma das 

etapas da prática educativa dialógica apresentada por Pernambuco e Paiva (2005; 2013) 

propõe; o Estudo da Realidade apresenta como fazer, além de, a partir disso, ser 

possível organizar e aplicar o conhecimento de modo que essa prática pedagógica preze 

pela troca de saberes entre professores e alunos, o encontro destes para problematizar a 

sua realidade, a construção do conhecimento entre esses sujeitos.  

Logo, sob a égide dessa ideia, ao longo desse trabalho pretendo me 

aprofundar nas discussões acerca dos caminhos para o planejamento de um Ensino 

Dialógico de Teatro proposto pelo PIBID subprojeto Teatro da UFRN, considerando o 

pensamento freireano e os momentos pedagógicos (Estudo da Realidade, Organização 

do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento) propostos pelo Grupo de Estudos e 

Práticas Educativas em Movimento da UFRN.  

Nessa direção, investigo como essa prática aconteceu/acontece e tem se 

efetivado no âmbito do subprojeto, mais precisamente na Escola Municipal Professor 

Laércio Fernandes Monteiro, e quais os resultados primeiros dessa experiência, no que 

diz respeito à relação dialógica no processo de ensino-aprendizagem em Teatro.  

 

Considerações Teórico-Metodológicas  

 

Até aqui a escrita fora apresentada em 1ª pessoa do singular a fim de 

expressar mais claramente o caminho trilhado por mim em relação ao objeto da 

pesquisa, mas a partir destas considerações teórico-metodológicas, compreendendo que 

a construção dessa dissertação e, o processo de pesquisa deu-se de forma dialogada 

entre orientador e orientando e os demais envolvidos nela será utilizada para a 

continuidade da escrita a 1ª pessoa do plural.  

 A princípio, quando do envio do projeto para a seleção do Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN (PPGArC/UFRN), a metodologia central 

deste trabalho seria um Estudo de Caso. E não apenas isso, mas um Estudo de Caso 

Causal e Descritivo, onde acontece a exploração do caso e dos elementos que o 
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diagnosticam e interferem nele, além da descrição do fenômeno em seu contexto, 

conforme Marconi (2002).  

Contudo, o desenho investigativo que se apresenta nos conduziu a pensar 

uma abordagem metodológica que não expusesse apenas o Diálogo Freireano e sua 

relação com o Ensino de Teatro apenas como objeto do estudo, mas como um 

fundamento para a realização de toda pesquisa. Desse modo, foi preciso compreender 

como realizar esta pesquisa e que referências metodológicas mais se aproximariam de 

um trabalho nesse sentido, que não seria apenas de descrever uma prática, de estudar um 

caso, mas de dialogar com os sujeitos e construir a pesquisa junto com eles.  

Então, a partir da leitura de Marconi e Lakatos (2002), que apresenta a 

pesquisa participante como crítica e dialética, e como um tipo de pesquisa que busca 

envolver o pesquisador e aquele que é pesquisado no estudo do problema, que 

constroem coletivamente a pesquisa, embora incentive o desenvolvimento autônomo, a 

metodologia mudou.  

A partir da compreensão de que em uma pesquisa participante cujo 

movimento constante e dialético de ação-reflexão-ação pretende existir, ela foi a 

escolhida, e decidimos junto a esta decisão, de fato, assumir o diálogo freireano não 

apenas como objeto de estudo a ser problematizado, mas como fundamento 

epistemológico do projeto, das ações e da construção das práticas com os integrantes do 

PIBID-Teatro/UFRN e com os demais agentes envolvidos nesse processo.  

Compreendendo que para o desenvolvimento do trabalho precisávamos 

definir os primeiros conceitos que o norteariam, além daqueles expostos no projeto para 

a seleção de mestrado, e aqueles que seriam fundantes para o desenvolvimento da 

mesma, denominamos a primeira fase da pesquisa como “Definição de limites”, etapa 

na qual seria feita a busca por referenciais bibliográficos clássicos sobre o tema 

norteador, Ensino de Arte e Teatro relacionado a práticas pedagógicas orientadas pelo 

pensamento de Paulo Freire, realização de entrevistas com possíveis autores destes 

referenciais, além da busca pelos materiais mais recentes produzidos em relação aos 

temas (entendo essa busca como Estado da Arte): Ensino de Teatro e Práticas 

Freireanas, Ensino de Teatro na Educação Básica, PIBID e Ensino de Teatro, Educação 

Dialógica, e Estudo da Realidade Escolar; busca essa feita em bancos de teses, 

dissertações, e anais de eventos acadêmicos.  
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Através das leituras e discussões em sala de aula na disciplina Metodologia 

da Pesquisa em Artes Cênicas, ministrada na segunda unidade pela Profª Drª Nara Graça 

Salles, no PPGArC/UFRN, entendendo o Estado da Arte como o mapeamento das 

discussões mais recentes sobre determinado tema para a compreensão dos aspectos que 

vem sendo destacados no campo da pesquisa que se pretende realizar, fizemos buscas 

virtuais em bancos de dissertações e teses nacionais, anais de eventos acadêmicos e 

encontros de área, e buscas físicas nas dissertações mais recentes do PPGArC/UFRN e 

do Centro de Educação da UFRN.  

As buscas com as palavras-chave “educação dialógica”, “ensino de teatro”, 

“práticas freireanas”, “estudo da realidade”, “etnografia escolar”, foram muito positivas 

pela quantidade de materiais encontrados quando as palavras-chave eram colocadas 

separadamente, mas quando a busca era feita relacionando o Ensino de Teatro ou até 

Ensino de Artes às demais palavras os resultados eram praticamente inexistentes. 

Conseguimos visualizar através deste processo que muitos trabalhos desenvolvidos 

sobre o Ensino de Teatro, de Artes Cênicas, e de Artes, por vezes consideram as ideias 

educacionais de Paulo Freire, principalmente em relação ao diálogo, mas a grande 

maioria não menciona isso claramente. Embora, mais recentemente essa situação esteja 

mudando e trabalhos relacionando, principalmente, o Teatro de Brecht, o Teatro Épico, 

e o Teatro do Oprimido de Boal, às ideias de Paulo Freire sejam mais frequentes.  

Esta constatação reafirmou a necessidade que acreditamos existir em 

problematizar e evidenciar essa relação entre a Educação Dialógica e o Ensino de 

Teatro que pretendemos nesse trabalho. Na medida em que entendemos como uma das 

competências necessárias ao professor de Teatro “a capacidade de relacionar os saberes 

da linguagem teatral com os fenômenos estéticos que os originam, sem perder de vista 

os eixos formativos gerados por aspectos do cotidiano e por outros campos do saber” 

(FLORENTINO, SILVA, 2009, p.3).  

Para a definição de limites do estudo achamos necessário entrevistar as 

principais referências encontradas na busca do Estado da Arte, dentre as realizadas estão 

as entrevistas feitas com a Profª Drª Marta Maria Pernambuco, coordenadora do Grupo 

de Estudos e Práticas Educativas em Movimento da UFRN, cujo grupo é citado e as 

obras publicadas pelos participantes do mesmo são referências primordiais dos 

trabalhos do Centro de Educação que versam sobre o Estudo da Realidade Escolar e 
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Práticas Pedagógicas Freireanas; o Prof. Dr. José Sávio Oliveira de Araújo, que outrora 

integrou o GEPEM/UFRN e cuja tese e dissertação versam por um Ensino de Teatro 

diretamente relacionado ao ensino dialógico de Paulo Freire; e o Prof. Msc. Ronaldo 

Costa, cujo trabalho de Ensino de Teatro problematiza a Iluminação Cênica numa 

perspectiva freireana de trabalho entre professor e alunos.  

As entrevistas e as leituras e fichamentos dos trabalhos que mencionam os 

anteriormente citados, os que foram escritos e publicados por eles, além, é claro, de 

outros referenciais mais gerais possibilitaram a definição de 4 limites e conceitos 

fundantes deste projeto, os quais: diálogo, realidade(s), educação dialógica, e ensino de 

teatro que preze por práticas freireanas.  

Compreendendo o Diálogo como “a interlocução sobre o mundo, uma 

realidade partilhada, embora vista sobre diferentes ângulos” (PERNAMBUCO, 2001a, 

p. 23), ele foi considerado como o primeiro limite. Sendo definido como fundamento 

metodológico da pesquisa, das ações e da construção das práticas, compreendendo o 

universo recolhido na investigação da realidade como problema e problematizar isso 

junto aos partícipes.  

O segundo limite definido foi o conceito de realidade defendido por Duarte 

Júnior (2001), que compreende a realidade como plural, ou seja, realidades, portanto, 

como dado de percepção e construção, variando pelos sujeitos que a percebem e 

constroem, atrelado à dialética estabelecida entre a realidade construída e que se 

constrói e o próprio conhecimento desta realidade que seus autores-atores possuem, 

apresentada por Berger e Luckmann (2006). 

A partir disso, entendemos a realidade como socialmente edificada e 

dependente de como o conhecimento é disposto na sociedade, sendo as estruturas 

sociais construídas sobre a gama de conhecimentos de que se dispõe socialmente, do 

grau de consciência sobre a realidade; ideia esta possível de se relacionar diretamente ao 

pensamento de Paulo Freire dos seres humanos como fazedores de sua própria história, 

ou seja, de sua realidade, e por isso, capazes de pensar sobre ela e modificá-la.  

Essa relação é perceptível em alguns trabalhos que apontam essa concepção 

da realidade e do trabalho com ela, mas que não citam Paulo Freire diretamente, apesar 

de utilizarem seus ideais como dito anteriormente.  
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1 Grupos de Estudos e Práticas Educativas em Movimento. Grupo de pesquisa do Centro de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde são desenvolvidas pesquisas que dialogam com as ideias de 

Paulo Freire.  

O terceiro limite definido já havia sido pensado durante a elaboração do 

projeto para a participação do processo seletivo no PPGArC/UFRN, a utilização do 

conceito de Educação Dialógica para o planejamento pedagógico através da 

problematização das realidades, utilizado no GEPEM/UFRN
1
, e que foi reafirmado 

durante a realização das entrevistas e análise de materiais, tendo em vista os resultados 

alcançados e as possibilidades apontadas pela utilização desse conceito, e a divisão dos 

momentos pedagógicos propostos pelo grupo. 

Segundo a Profª Drª. Marta Pernambuco, durante a entrevista, o 

GEPEM/UFRN busca o desenvolvimento da pesquisa em Educação a partir das 

questões que a realidade coloca, e isso é levado também para o planejamento 

pedagógico.  

O grupo defende uma prática educativa dialógica em 3 momentos 

pedagógicos: primeiro o Estudo da Realidade, a fase de levantamento da realidade, 

análise da situação e problematização questionando os modelos explicativos propostos 

sobre ela; o segundo, a Organização do Conhecimento, onde os conteúdos formais são 

enfatizados, em confronto com a problematização inicial, buscando uma nova 

concepção das situações analisadas e introduzindo novos elementos que ampliem a 

compreensão de determinada problemática; e terceiro, a Aplicação do Conhecimento, 

fase na qual a partir do conhecimento organizado é possível reler e reinterpretar a 

realidade, além de extrapolar para novas situações que gerem novas problematizações. 

(PERNAMBUCO e PAIVA, 2005; 2013). Vale salientar que, a minha discussão acerca 

desses organizadores será feita no capítulo I desta dissertação.  

O quarto limite definido foi o trabalho com um Ensino de Teatro que preze 

por Práticas Freireanas, foi este o foco das atividades desenvolvidas ao longo da 

pesquisa, e que amplie o campo de práticas pedagógicas e conteúdos conceituais, 

atitudinais e valorativos referentes e inerentes a esta arte. Alguns trabalhos me 

chamaram bastante atenção nesse sentido e irei mencioná-los.  

Araújo (2005) trata o ensino como um ato de construção e não apenas de 

assimilação, tendo como base conhecimentos que possibilitem rupturas e ampliações de 

concepções iniciais, de modo que os objetivos do ato de ensino estejam articulados ao 



25 
 

  

contexto no qual se dará a prática educativa. Esse autor amplia o conceito do 

GEPEM/UFRN de Estudo da Realidade para Estudo das Realidades, por entendê-la 

como plural, enxergando essa pluralidade como possibilidade para um ensino pautado 

nas diversas realidades apresentadas no ambiente escolar.  

Além disso, o autor estrutura o estudo das práticas teatrais em três eixos: 

questões do texto, questões do corpo e questões do espaço, de modo que nenhum eixo 

do fazer teatral seja subjugado em função de outro, trazendo a tona neste ensino 

Cenografia e Tecnologias da Cena, por exemplo. Araújo (2005) apresenta uma proposta 

pedagógica muito pertinente e inovadora para o campo do Ensino de Teatro, mas 

também para o campo da Pedagogia Teatral, no que diz respeito à forma de condução 

desses processos e de construção de saberes junto aos envolvidos.  

Costa (2010) investigou uma oficina básica de Iluminação Cênica 

direcionada aos integrantes do Grupo Estandarte de Teatro de Natal-RN, buscando o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas para a construção de conhecimentos 

específicos sobre iluminação cênica, objetivando a mudança de uma práxis, tanto para 

seu desenvolvimento estético, como para seu ensino. E, a pesquisa-ação desenvolvida 

por esse autor tem como referenciais teóricos, claramente apresentados, trabalhos de 

Paulo Freire em relação ao diálogo e as sistematizações pedagógicas propostas pelo 

GEPEM/UFRN, duas frentes que também fazem parte da minha pesquisa. 

Saul (2011) tem como foco central de seu trabalho o pensamento de Paulo 

Freire do educando como sujeito do conhecimento, e da compreensão do ambiente 

educacional para a luta contra posicionamentos fatalistas que respondem positivamente 

ao sistema capitalista e geram uma prática de adaptação e não de inserção, ou seja, 

evidencia as possibilidades de mudanças a partir da inserção no contexto e não adaptar-

se a ele. Além disso, seus trabalhos também apresentam relações entre Paulo Freire 

(codificação e descodificação da realidade) e Augusto Boal, com práticas de alunos da 

escola e um grupo de teatro externo, Grupo Arte Tangível, problematizando a realidade 

através do Teatro do Oprimido.  

Para a definição deste limite a busca realizada no Estado da Arte foi 

importante para perceber quais publicações assumem o pensamento de Paulo Freire, 

pensam e realizam práticas pedagógicas para o Ensino de Teatro que se constituem num 

espaço/tempo democrático, onde as pessoas podem dialogar e deliberar sobre a(s) 
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realidade(s), que é o caso da tese do Prof. Dr. José Sávio Oliveira de Araújo, e dos 

trabalhos publicados e dissertação dos Profs. Ms. Ronaldo Costa e Alexandre Saul, e 

definidos os limites, tornou-se ainda mais claro o uso da Pesquisa Participante enquanto 

metodologia, na medida em que ela possibilita uma relação direta com o diálogo 

freireano – fundamento metodológico do projeto –, na medida em que construímos a 

pesquisa junto aos envolvidos, dialogamos, estando ambos imbrincados no estudo.  

A Pesquisa Participante revela-se crítica-dialética na medida em que busca 

envolver aquele que pesquisa e aquele que é pesquisado no estudo da problemática, de 

modo a construírem coletivamente a pesquisa. Borda (1988) entende que, nesse 

percurso, o pesquisador não só passa a ser objeto de estudo, assim como os sujeitos-

objetos são igualmente pesquisadores, numa sequência de ações onde juntos identificam 

os problemas, buscam conhecer o que já é conhecido a respeito dele, discutem as 

possíveis soluções e partem para a ação e depois disso uma avalição dos resultados 

obtidos. Para ele, os saberes dos indivíduos construídos no cotidiano da vida 

comunitária é parte importante no processo de construção do conhecimento.  

Além disso, há aspectos etnográficos em nossa pesquisa, embora esta não se 

proponha a ser uma pesquisa etnográfica. Utilizamos “técnicas tradicionalmente 

adotadas pela etnografia, como a observação participante e a entrevista não estruturada” 

(ANDRÉ, 2010, p.39), na perspectiva de estudar o cotidiano escolar em foco, 

entendendo esse processo como fundamental para compreender como a escola 

desempenha seu papel, seja na transmissão dos conteúdos, seja na veiculação das 

crenças e valores que aparecem na rotina escolar e nas relações sociais que se 

apresentam.  

Essa distinção torna-se mais clara com uma colocação feita por André 

(2010) ao diferenciar a pesquisa etnográfica realizada por antropólogos e sociólogos e a 

pesquisa do tipo etnográfico no cotidiano escolar: 

Enquanto antropólogos e sociólogos se preocupam com a descrição da 

“cultura” de grupos e sociedades primitivas ou complexas, o trabalho aqui 

proposto se volta para as experiências e vivências dos indivíduos e grupos 

que participam e constroem o ambiente escolar (ANDRÉ, 2010, p.39).  
 

Nesse sentido, buscando focalizar nas situações específicas do cotidiano 

escolar em estudo, tomamos os três momentos pedagógicos propostos (Estudo da 
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Realidade, Organização do Conhecimento, Aplicação do Conhecimento) pelo 

GEPEM/UFRN, expostos anteriormente, como etapas do nosso processo de pesquisa.  

Tomando esses organizadores como aqueles que nos levam a refletir onde 

queremos chegar e qual direção podemos dar ao trabalho em cada momento 

(PONTUSCKA, 2001), decidimos utilizar este mesmo princípio de divisão, 

reconhecendo que não se distinguem necessariamente no tempo, não constituindo 

atividades separadas, para organizar o processo de pesquisa em conjunto com os 

integrantes do PIBID subprojeto Teatro.  

Além da utilização desses momentos pedagógicos no trabalho em si 

para/com as escolas, utilizamos também como meio de situarmo-nos no ambiente da 

pesquisa, nos grupos pesquisados, onde primeiramente tivemos que conhecer e nos 

inserir na realidade dos mesmos, confrontar as minhas percepções iniciais, para pensar 

como construir dialogicamente um trabalho com os mesmos, e na construção do texto 

da dissertação, seguindo um raciocínio aproximado em relação às discussões sobre 

essas etapas.  

No primeiro capítulo, intitulado “Referenciais Freireanos para uma prática 

dialógica”, organizamos duas ideias que se relacionam: apresentamos a perspectiva da 

Educação Dialógica, que tem suas bases no que Paulo Freire apresenta em relação ao 

diálogo na prática educativa, entendendo-a como a troca de saberes entre professores e 

alunos, o encontro dos seres humanos para refletir sobre sua realidade, como a fazem e 

refazem, por essa ideia convergir diretamente para a compreensão dos seres humanos 

como seres históricos e produtores de cultura (FREIRE, 2000), e na qual é papel do 

educador criar meios de compreensão das realidades políticas e históricas que deem 

origem a possibilidades de mudanças por parte do corpo discente (FREIRE, 2001), e o 

fazemos à luz dos estudos do GEPEM/UFRN, discutindo e apresentando os momentos 

pedagógicos propostos para a efetivação dessa perspectiva de ensino; e apresentando as 

relações que conseguimos perceber entre o Diálogo Freireano e o Ensino de Teatro, e 

como acreditamos que podem acontecer e se mostrar os caminhos para um Ensino 

Dialógico de Teatro, tendo como base as experiências no âmbito do PIBID-

Teatro/UFRN. 

No segundo capítulo, “Dialogando com o PIBID-Teatro/UFRN”, 

descrevemos criticamente como se deu o processo de trabalho na perspectiva tratada 
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nesta pesquisa, desde o processo da chegada do projeto PIBID na escola em estudo em 

2012, a elaboração de uma proposta pedagógica para as aulas de Teatro entre 2012 e 

2013, fase a qual participei como bolsista do programa, e a efetivação dessa proposta ao 

longo dos últimos três anos, para perceber como a compreensão da Educação Dialógica 

vem sendo construída nesse grupo, e como tem se efetivado as práticas em sala de aula 

nas escolas atendidas sob essa ótica. A divisão do capítulo II em três partes (Estudando 

Realidades, Organizando Conhecimentos, Aplicando Conhecimentos) é parte dessa 

reflexão, e pretende evidenciar como se deu esse processo em cada uma das etapas, 

reconhecendo que elas possuem interseções e estão em constante movimento, a fim de 

perceber, a partir das vozes dos sujeitos envolvidos, como esse conceito de Diálogo é 

compreendido, e como essa compreensão influencia e reverbera na estruturação desse 

planejamento pedagógico e sua execução em salas de aula do Ensino Fundamental I.  

Por fim, apresentamos uma conclusão em que se arremata a 

problematização do Diálogo Freireano como fundamento teórico-metodológico 

primeiro para o planejamento pedagógico do Ensino de Teatro e como essas práticas no 

PIBID-Teatro/UFRN contribuem para o desenvolvimento do corpo discente (alunos das 

escolas e os bolsistas em formação), docente, para área específica, e para a educação de 

maneira mais geral.  
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CAPÍTULO I – REFERENCIAIS FREIREANOS PARA UMA EDUCAÇÃO 

DIALÓGICA 

 

Convive-se, de um lado, com a derrota anunciada que aponta os limites 

aparentemente intransponíveis para uma condição de vida melhor e, de outro, 

com a pressão do próprio sistema capitalista para que esses limites sejam 

transpostos. O “estímulo” que o sistema oferece para a superação das 

dificuldades, todavia, na maioria das vezes, valoriza tão somente o esforço 

individual, a subjetividade, desconsiderando as condições históricas e 

materiais, nas quais os fenômenos estão circunscritos. [...] Desenvolvem, 

assim, posicionamentos fatalistas, uma falsa consciência geradora de 

pensamentos que as acomodam como: “Não tem jeito mesmo, não há o que 

fazer”. (...) Em decorrência as pessoas passam a ter uma prática de adaptação 

e não de inserção política, de passividade. (SAUL, 2011, p. 14) 

 

 

A exposição acerca da situação de adaptação e passividade dos sujeitos em 

nossa sociedade, seus posicionamentos fatalistas e algumas condições que favorecem 

essa posição expostos por Saul (2011) nos parece plausível para iniciar a discussão 

deste capítulo, na medida em que o diálogo, para Freire, “é o momento em que os seres 

humanos se encontram para refletir sobre a sua realidade, como a fazem e refazem” 

(FREIRE, 2007, p. 114) e, portanto, para problematizar uma ideia de Educação 

Dialógica é preciso refletir sobre como os sujeitos, os nossos alunos, estão percebendo a 

realidade em que estão inseridos, e como esta realidade tem contribuído para que esta 

percepção seja mantida ou não. 

Antes de prosseguir na discussão, achamos necessário evidenciar sob qual 

conceito de realidade estamos pautando nossa ideia – que também pauta a discussão 

sobre o tema no âmbito do PIBID-Teatro/UFRN, tendo em vista que essa prática 

dialógica está interligada ao ensino que considera a realidade do corpo discente.  

Nesse sentido trabalhamos com a compreensão do conceito de realidade 

defendido por Duarte Júnior (2001), da realidade como plural, atrelado à dialética 

estabelecida entre a realidade construída e que se constrói e o próprio conhecimento 

desta realidade que seus autores-atores possuem, apresentada por Berger e Luckmann 

(2006), compreendendo que o ser humano ao compartilhar hábitos, ideias, crenças e 

valores, constrói socialmente os padrões de legitimação e de aceitação das regras que 

ele mesmo cria.  
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Para Berger e Luckmann (2006) os termos “realidade” e “conhecimento” 

estão presentes na linguagem cotidiana ao passo que se encontram plenos de indagações 

filosóficas sobre eles ao longo da história, e os definem como: 

 

A “realidade” pode ser definida como a qualidade própria dos fenômenos que 

reconhecemos como independente de nossa própria vontade e 

“conhecimento” como a certeza de que os fenômenos são dotados de 

realidade, com suas características específicas que os torna distintos de outros 

fenômenos e, portanto, socialmente relativos. (BERGER, LUCKMANN, 

2006, p. 11) 

 

Dessa maneira, a compreensão do “real” vai variar de cultura para cultura, e 

de sujeito para sujeito, a partir dos contextos em que estão inseridos, de como 

constroem essa compreensão. Berger e Luckmann (2006) exemplificam que o que é 

“real” para um monge do Tibet não é o mesmo para um empresário norte-americano.  

Do mesmo modo, o conhecimento também é diferente entre as sociedades, 

considerando também o desenvolvimento particular de cada uma delas, e a vida 

cotidiana se manifesta como uma realidade interpretada pelos indivíduos, por meio do 

comportamento subjetivamente significativo para os membros de cada sociedade. 

Realidade esta ordenada, objetivada, intersubjetiva, expressa por meio da linguagem, e 

que marca as coordenadas da vida social. (BERGER, LUCKMANN, 2006, p. 40) 

Duarte Júnior (2001) entende a realidade como socialmente edificada e 

dependente de como o conhecimento é disposto na sociedade, sendo as estruturas 

sociais construídas sobre a gama de conhecimentos de que se dispõe socialmente, do 

grau de consciência sobre a realidade. Esse autor coloca o homem enquanto construtor 

da realidade, mas que esse homem não se percebe assim, de maneira que se coloca na 

posição de submetido à realidade, sendo conduzido pelas forças naturais e sociais sobre 

as quais ele não tem e não pode vir a ter controle.  

Cortella (2008) enfatiza a necessidade de refletir sobre a concepção do 

conhecimento como construção em oposição ao conhecimento como revelação e 

descoberta, entendendo o conhecimento como construção histórica, social e cultural, 

resultante de “um esforço de um grupo de homens e mulheres (com os elementos 

disponíveis na sua cultura e no tempo em que vivem) para construir referências que 

orientem o sentido da ação humana e o sentido da existência” (CORTELLA, 2008, p. 

80).  
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Para Duarte Júnior (2001) a forma como o conhecimento está disposto na 

sociedade influencia a construção da realidade, e que as estruturas formadas por essa 

distribuição contribuem para que se mantenha a estabilidade da realidade do cotidiano: 

 

 A construção da realidade depende da maneira como o conhecimento é 

disposto na sociedade, o que fornece a ela uma certa estrutura. A estrutura 

social é basicamente construída sobre a gama de conhecimentos de que se 

dispõe socialmente. Esta estrutura está assentada no cotidiano das pessoas 

sobre um processo de tipificação, processo este que impõe padrões de 

interação entre os indivíduos (...) “classificações” que os colocam dentro de 

certos “tipos” (...) esquemas estes que padronizam nossas interações, 

contribuindo para a estabilidade da realidade cotidiana. (DUARTE JÚNIOR, 

2001, p. 36)  

 

Para ele a realidade é plural. E compreendendo-a como plural, ou seja, 

realidades, acredita que “existem diferentes maneiras de se apreender o mesmo objeto: 

em cada uma delas o quadro possui uma realidade diversa” (DUARTE JÚNIOR, 2001, 

p.10), portanto, a realidade como dado de percepção e construção, variando pelos 

sujeitos que a percebem e constroem: 

 

Na verdade talvez não devêssemos falar de realidade, e sim de realidades, no 

plural. O mundo se apresenta com uma nova face cada vez que mudamos 

nossa perspectiva sobre ele. Conforme nossa intenção ele se revela de um 

jeito. (DUARTE JÚNIOR, 2001, p.11) 

 

Na medida em que: 

 

Quem compreende que o mundo e a verdade sobre o mundo são radicalmente 

humanos, está preparado para concluir que não existe um mundo-em-si, mas 

mundos humanos, de acordo com as atitudes ou pontos de vista do sujeito 

existente. (W. Luypen apud DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 7) 
 

Nessa direção, Berger e Luckmann (2006) compreendem que “a realidade 

da vida cotidiana é compartilhada com outros por meio das interações sociais” 

(BERGER, LUCKMANN, 2006, p. 46), sendo estas interações flexíveis, por meio das 

quais as atitudes entre os envolvidos se modificam no decorrer do processo relacional, e 

estas também permitem que um sujeito identifique o outro socialmente no mundo 

comum em que vivem, onde é preciso perceber que o outro possui uma perspectiva 

diferente desde mundo comum que não é idêntica à minha. Ou seja, “meu “aqui” é o 

“lá” deles” (BERGER, LUCKMANN, 2006, p. 41).  
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Desse modo, os autores nos deixam claro que as coisas adquirem estatutos 

diferentes segundo as distintas maneiras de intencionalidade humana, segundo as 

diferentes maneiras da consciência humana se portar frente aos objetos. De maneira que 

a realidade não é algo dado, que está no mundo se oferecendo aos nossos olhos, ela é 

construída no encontro entre os sujeitos humanos e o mundo em que vivem, através das 

relações que estabelecem. 

É são basicamente essas ideias, para nós, que estão exemplificadas na 

citação utilizada para iniciar este capítulo. As vivências escolares tidas até este 

momento nos permitiram perceber que o corpo discente nas escolas, e também os 

professores, tem estado submissos à realidade, são conduzidos por forças (naturais e 

sociais) que muitas vezes não compreendem, e é seu grau de consciência da realidade 

que os tem colocado nessa posição, os conhecimentos dos quais dispõem para pensar 

sobre ela.  

Revela-se, a partir dessa discussão, uma estranha dialética que rege o mundo 

humano: o ser humano cria sua realidade através das instituições, que lhe dão uma 

estrutura social, mas então passa a ser “condicionado” pelas instituições que criou. E 

ainda é “condicionado” a pensar sua realidade de acordo com ideais dominantes que 

organizam o grau de conhecimentos acerca dessa realidade a que alguns podem ter 

acesso. 

Nesse sentido, relacionamos claramente essas compreensões e 

conceituações da realidade ao pensamento freireano. Freire (2000) compreende os seres 

humanos como seres históricos e produtores de cultura, “seres capazes de saber, de 

saber que sabem, de saber que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o 

que ainda não sabem” (FREIRE, 2000, p.40). Concebendo então os seres humanos 

como fazedores de sua própria história, ou seja, de sua realidade, e por isso, capazes de 

pensar sobre ela e pensando sobre, percebê-la como passível de mudança. 

De acordo com Freire (2011) é preciso agir de modo que a realidade se dê 

de outra maneira, na qual o que é utopia seja um sonho possível, reagindo-se em 

confronto ao que está posto. Ele coloca a urgência de uma prática que possibilite a 

re(criação) e re(invenção) como possibilidade para superar a mera acomodação no 

mundo e a sujeição de suas normas, para um processo de ação-reflexão, de busca e 

intervenção nessa realidade.   
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Desse modo, acreditamos que a perspectiva educacional que reconhece a 

realidade dessa forma e procede de modo a problematizar a “submissão à realidade” 

através do diálogo em sala de aula é a Educação Dialógica.  

Vale salientar, nesse sentido, que a sociedade brasileira, de modo geral, não 

teve muita experiência com o diálogo, como compreendido por Paulo Freire, tratando-se 

de uma história marcada pelo autoritarismo, como nos afirma Saul (2011). Desde o 

Brasil Colônia até a atualidade nosso país sofre com esse modelo autoritário. É esse 

modelo preocupado meramente com a transmissão de informações e conteúdos e com 

uma didática centrada na figura do professor, sendo ele aquele que ensina e o aluno 

aquele que aprende que Paulo Freire chama de “educação bancária”. Freire distingue 

claramente esse modelo de sua prática problematizadora: 

 

Enquanto na prática “bancária” da educação, antidialógica por essência, por 

isto, não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo 

programático da educação, que ele mesmo elabora ou elaboraram para ele, na 

prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais 

é “depositado”, se organiza e se constitui na visão de mundo dos educandos. 

(FREIRE, 1987, p. 102) 

 

 

Paulo Freire (1987) argumenta que a educação tem um importante papel a 

desempenhar, que é elevar o nível de consciência dos educandos a respeito de suas 

condições de vida. E que a educação deve ter como meta instrumentalizar esses alunos a 

fim de que tenham condições de atuar numa perspectiva de transformação desses modos 

de viver. Cabe, portanto, à escola dar ao educando “acesso ao conhecimento que 

permita agir sobre o mundo em que vive: uma inserção local em uma sociedade 

complexa em constante mutação” (PERNAMBUCO, 2013, p.58).  

Contudo, compreendo que isso não significa dizer que a educação é o 

elemento determinante para a ocorrência de transformações sociais, mas ela é um 

elemento importante para tal. 

Para Freire e Shor (2008), a educação dialógica está inserida numa matriz 

humanista e crítica, por meio da qual se propõe o desenvolvimento de valores, posturas 

e práticas que permitam viver e conviver democrática e solidariamente em sociedade. E 

o diálogo como interlocução sobre o mundo, tornar-se-á o principal motor que 

desencadeia e mantém o movimento do grupo.  
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Freire e Shor (2008) afirmam a educação dialógica como uma posição 

epistemológica. Para eles: 

Os métodos da educação dialógica nos trazem à intimidade da sociedade, à 

razão de ser do objeto de estudo. Através do diálogo crítico sobre um texto 

ou um momento da sociedade, tentamos penetrá-lo, desvendá-lo, ver razões 

pelas quais ele é como é, o contexto político e histórico em que se insere. 

(FREIRE e SHOR, 2008, p.24) 

 

E Paulo Freire em sua Pedagogia da Autonomia acrescenta: 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos 

em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e 

alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 

aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto 

ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam 

epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2008, p.86) 
 

 

Nessa perspectiva o diálogo como a apreensão do mundo em suas relações, 

o re(conhecimento) desse mundo, revela-se como um processo dinâmico, no qual, por 

meio de ações físicas e mentais, os diferentes sujeitos sejam capazes de construir, em 

interação coletiva, novas formas de se relacionar entre si, e compreender e se relacionar 

com o mundo.  

Essa concepção freireana de diálogo, que vai além das palavras, demanda, 

para que realmente se efetive, uma atitude atenta de escuta. Nessa perspectiva o ato de 

escutar é mais que uma capacidade do sistema auditivo, é apreender atenta e 

criticamente as experiências e interesses dos sujeitos, em confronto com as 

intencionalidades educacionais que se tem, para a organização das atividades e dos 

espaços/tempos de ensino e aprendizagem. (SAUL, 2011, p. 44) 

Saber escutar revela-se como fundamental para superar as propostas que 

intencionam partir da realidade com uma visão a priori do que é esta realidade. Esse 

modo atento de escutar irá permitir partir do saber do educando e do estágio em que ele 

se encontra, para avançar em níveis de consciência crítica e leitura da realidade.  

A diferenciação proposta por Araújo (2005) entre “conversa” e “diálogo” 

deixa isso muito claro em termos práticos. O autor afirma que “na conversa, cada um 

dos participantes apresenta seu ponto de vista sob um aspecto do objeto da conversa, 

porém, nada está sendo construído e sim, apenas exposto”, e no diálogo ocorre uma 

construção a partir dessa interação e compreensão do/com outro e do/com o mundo.
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Logo, o diálogo freireano implica uma troca de saberes. Apresenta-se como 

uma condição para que o conhecimento seja construído porque, numa situação 

dialógica, a comunicação entre os sujeitos, que estão em diálogo, irá problematizar o 

objeto de conhecimento, questionando, criticando, avaliando, trazendo novos aportes de 

informação, ampliando as dimensões do que é possível saber sobre o objeto em questão.  

Compreendemos então dialogar, sobretudo, como uma atitude de pesquisa, a 

partir do momento em que se assume uma atitude de procura permanente pela 

compreensão cada vez mais crítica e acurada das intervenções do homem no mundo e 

com o mundo, da razão de ser dos fatos, de maneira que haja possibilidades de novas 

ações para a construção de uma realidade mais solidária e justa. A noção de diálogo 

freireano, como apontam Paiva e Pernambuco (2013) “está diretamente vinculada à 

ação, na medida em que o ato de pronunciar o mundo (meta central de qualquer diálogo 

nesta concepção) é ao mesmo tempo compreendê-lo e transformá-lo” (p. 11). 

 Freire (2001) afirma acreditar que é papel do educador criar meios para que 

os alunos compreendam as realidades políticas e históricas que apresentem 

possibilidades de mudanças. Sendo papel do professor: desenvolver métodos de 

trabalho pedagógico que permitam ao corpo discente, pouco a pouco, revelar sua 

própria realidade.  

De maneira que, numa perspectiva de educação dialógica, o docente 

entendendo a realidade e considerando os conhecimentos produzidos tome as dimensões 

da vida social (a prática social, a prática simbolizadora, e a prática produtiva) como 

ponto de partida do fazer pedagógico.  

Segundo Severino (1993) a prática social é constituída pelas relações que os 

homens estabelecem ao buscarem os meios de subsistência, o modo como se organizam 

para estabelecerem as relações entre si, e organizam estruturalmente seu modo de viver, 

dividindo funções e atribuindo papéis.  Por prática simbolizadora, entende que são as 

formas como os homens cuidam da sua sobrevivência e de sua organização social, como 

são simbolizadas, representadas e apreciadas, dando significados às suas ações. Sobre a 

prática produtiva, afirma ser a ação de como os homens se relacionam com a natureza 

buscando a sua sobrevivência, através do trabalho, atividade fundamental pela qual se 

estabelecem as relações de troca, processo pelo qual o homem transforma a natureza e 

se transforma.  
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Nessa perspectiva, o Grupo de Estudos e Práticas Educativas em 

Movimento (GEPEM/UFRN), coordenado pela Profª Drª Marta Maria Pernambuco, 

compreende os conceitos de diálogo e consciência da realidade desenvolvidos por Paulo 

Freire como referenciais para repensar os processos educativos na contemporaneidade. 

Valendo salientar que tomamos sua organização em momentos pedagógicos como 

metodologia organizacional desse trabalho, e que seus estudos tem influência direta nos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do PIBID-Teatro/UFRN. 

 

1.1 O GEPEM/UFRN E A ORGANIZAÇÃO DOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

    O Grupo de Estudos do Ensino Problematizador em Ciências (GEEP), 

base de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd/UFRN), 

funcionou até o primeiro semestre de 1994, coordenando vários projetos de Ensino de 

Ciências Naturais desde 1976, e o GEPEM/UFRN surgiu como um desdobramento 

desse grupo de estudos.  

A ampliação da prática anterior para outras áreas de ensino deu-se entre 

1989 e 1993 quando dois pesquisadores do GEEP, Marta Maria Pernambuco e Demétrio 

Delizoicov, participaram da assessoria dada à rede municipal de São de Paulo no 

Projeto de Interdisciplinaridade via Tema Gerador, na gestão em que Paulo Freire foi 

Secretário. Atualmente o grupo tem produzido trabalhos sobre práticas educativas, 

escolares e não-escolares, nas quais se identificam processos de mudança permanente e, 

neste sentido, chamadas de “em movimento”, explicando a nomenclatura do grupo. 

Essas produções dialogam com as ideias de Paulo Freire, sendo utilizadas as ideias 

deste como referência e agregando-lhes novos olhares. (PERNAMBUCO e PAIVA, 

2013, p.7) 

Para Araújo (2005) essa concepção de prática pedagógica construída sob a 

égide do pensamento de Paulo Freire, no âmbito da alfabetização de jovens e adultos, 

vem se tornando, na produção desses autores acima citados, uma referência cada vez 

mais acessível a outros campos do conhecimento. Isso porque a concepção de trabalho 

interdisciplinar adotada e construída por esse grupo pressupõe um procedimento que 

parte da ideia de que “as várias ciências deveriam contribuir para o estudo de 
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determinados temas que orientariam todo o trabalho escolar” (DELIZOICOV e 

ZANETIC, 2001, p. 13). Contudo, esse procedimento respeita a especificidade de cada 

área do conhecimento, isto é, “a fragmentação necessária no diálogo inteligente com o 

mundo e cuja gênese encontra-se na evolução histórica do desenvolvimento do 

conhecimento” (DELIZOICOV e ZANETIC, 2001, p. 14). 

O grupo busca o desenvolvimento da pesquisa em Educação a partir das 

questões que a realidade coloca, e isso é levado também para o planejamento dentro de 

sala de aula. Os chamados momentos pedagógicos são um dos organizadores utilizados 

pelo GEPEM/UFRN para garantir uma prática sistemática de diálogo, que tem como 

ponto de partida a realidade dos sujeitos envolvidos no processo educativo, entendendo 

que dar voz aos alunos, partir da realidade, levará para a sala de aula novas 

possibilidades.  

O primeiro momento é o Estudo da Realidade, a fase de levantamento da 

realidade, análise da situação e problematização questionando os modelos explicativos 

propostos sobre ela; o segundo momento, a Organização do Conhecimento, é aquele 

onde os conteúdos formais são enfatizados, em confronto com a problematização 

inicial, buscando uma nova concepção das situações analisadas e introduzindo novos 

elementos que ampliem a compreensão de determinada problemática; e o terceiro, a 

Aplicação do Conhecimento, é a fase na qual a partir do conhecimento organizado é 

possível reler e reinterpretar a realidade, além de extrapolar para novas situações que 

gerem novas problematizações. (PERNAMBUCO e PAIVA, 2005; 2013) 

A partir destes três momentos ainda há uma subdivisão em 6 etapas: a 

primeira é realizada pelos educadores, o estudo preliminar da realidade; a segunda é a 

escolha de possíveis situações significativas identificadas na etapa anterior pelos 

professores; a terceira reúne educadores, a equipe da escola, a comunidade e os alunos 

em círculos de investigação temática sobre as situações significativas identificadas; a 

quarta etapa são as definições de temas geradores a partir das situações identificadas 

pelos educadores, primeiro em conjunto e depois divididos por área; a quinta etapa 

consiste na problematização e construção do programa das disciplinas por série a partir 

dos temas geradores; e a sexta etapa é preparação e aplicação das aulas 

(PERNAMBUCO e PAIVA, 2005; 2013).  



38 
 

 

Em resumo, essa é a forma de trabalho dividida em momentos pedagógicos 

sob a qual o GEPEM/UFRN atua, mas cabe discutir melhor cada uma dessas etapas, 

dentre as quais estão inseridas as seis fases citadas no parágrafo acima.  

O GEPEM/UFRN desenvolve suas práticas educativas entendendo que: 

 

O ponto de partida do nosso fazer pedagógico deve ser conhecer a realidade 

dos sujeitos envolvidos no processo educativo, o que significa conhecer suas 

experiências familiares, sua comunidade, suas estratégias de sobrevivência, 

seus conhecimentos, suas expectativas, suas formas de lazer, pois tais 

elementos orientam suas condutas nos diversos espaços da vida social, seja 

na escola, seja na comunidade, constroem interpretações e explicações sobre 

as coisas. (PERNAMBUCO e PAIVA, 2005, p. 3) 

 

 

Na etapa do Estudo da Realidade (ER), segundo Pernambuco e Paiva 

(2005), deve-se percorrer um caminho que tem como ponto de partida a realidade local. 

Escola e Comunidade, primeiramente, para depois partir a uma estrutura mais ampla 

olhando a escola, a comunidade e estabelecendo relações com a esfera global. As 

autoras afirmam que a pesquisa pressupõe uma questão, e nesse caso, onde o objetivo é 

compreender a realidade do corpo discente, o questionamento ponto de partida é: 

“Quem é nosso aluno?”.  

Segundo Mello (2002) em um primeiro momento da pesquisa deve-se 

caracterizar os aspectos a serem investigados e os eixos organizadores, sendo os 

aspectos físicos, sociais e culturais, e os eixos: porquê?, para quê?, o quê?, como? e, 

quando?. Os objetivos dessa primeira etapa são buscar informações sobre a história de 

vida e as práticas culturais do aluno e da sua comunidade e/ou município, e investigar o 

perfil socioeconômico dos alunos e das condições de infraestrutura, como saúde, 

moradia, transporte, lazer e trabalho do bairro e município.  

As principais fontes para esse tipo de levantamento preliminar são os 

próprios alunos, as equipes e registros da instituição escolar, as famílias e pessoas da 

comunidade, os grupos associativos, instituições e órgãos governamentais. Em Ousadia 

no Diálogo: interdisciplinaridades na escola pública, a Profª Drª Marta Pernambuco 

apresenta a confecção de um dossiê da escola e do local onde ela se encontra, elaborado 

a partir de visitas de campo, entrevistas e análise de dados disponíveis sobre a região, 

dentre outras atividades, como possibilidade para a sistematização dos dados desse 

primeiro momento.  



39 
 

 

Esse processo de codificação – forma utilizada para apresentar 

sinteticamente uma temática – permite um distanciamento inicial da realidade em 

estudo e cria a necessidade de uma descodificação que revela aspectos não percebidos 

em um primeiro momento. (PERNAMBUCO, 2001b, p. 68) 

Delizoicov (2001), a partir de uma leitura detalhada das obras de Paulo 

Freire, identificou esse levantamento preliminar como um dos precedentes para a 

elaboração de um programa escolar, e o define como o momento em que: 

 

A equipe de educadores coleta material sobre o local, usando tanto trabalho 

de campo, que inclui atividades como visitas a diferentes lugares da 

redondeza, conversas com moradores e consultas aos movimentos sociais 

organizados na região, como a busca de fontes secundárias, textos, dados 

estatísticos, análises já disponíveis sobre a região e sua inserção na cidade. É 

aqui que se inicia o já mencionado dossiê: uma organização das informações 

coletadas, desde depoimentos, fotos, vídeos, diários de campo, até dados 

estatísticos, históricos e das ações institucionais existentes e/ou já 

programadas. (DELIZOICOV, 2001, p. 72) 

 

  

Delizoicov e Zanetic (2001) compreendem que esse levantamento da 

realidade vivenciada pela “comunidade” onde a escola está situada apresenta-se como 

uma maneira de construção curricular, uma vez que esse estudo possibilita a definição 

de questões significativas para essa comunidade e, portanto, para os alunos e 

professores. De modo que, partindo da percepção de situações significativas propicia-se 

um olhar multifacetado da realidade.  

Compreendemos que, além desse levantamento de cunho etnográfico para 

além da sala de aula, esse primeiro momento também é um momento dos alunos, 

quando exprimem suas opiniões sobre a realidade, que reorganizam o conhecimento que 

eles já tem sobre determinado(s) tema(s), e levantam novas questões sobre essa visão 

com o auxílio – mais como uma provocação – do professor. E, nesse sentido, 

compartilhamos do pensamento de Pernambuco (2001a) ao afirmar que: 

Ao organizar uma aula, uma sequência de conteúdos, uma reunião com pais, 

estamos sempre atentos à situação inicial que gera o passo seguinte. É o 

momento de compreender o outro e o significado que a proposta tem em seu 

universo e ao mesmo tempo permitir-lhe pensar, com certo distanciamento, 

sobre a realidade na qual está imerso. É o momento da fala do outro, da 

descodificação inicial proposta por Paulo Freire, quando cabe ao professor, 

ou o organizador da tarefa, ouvir e questionar, entender e desequilibrar os 

outros participantes, provocando-os para mergulharem na etapa seguinte. 

Este primeiro momento constitui o estudo da realidade (ER). 

(PERNAMBUCO, 2001a, p. 33) 
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_________________________________________ 

 
2 Araújo (2005) utiliza como termo “cultura prevalente”, utilizado por Delizoivoc, Angotti e Pernambuco (2002), 

referindo-se “à cultura que os sujeitos da educação trazem para o processo educativo, de modo que todas as 

explicações, ideias e práticas dos quais os sujeitos são portadores, serão sempre anteriores a qualquer processo de 

ensino sistematizado que lhe seja apresentado” (ARAÚJO, 2005, p. 95).  

 

Em relação a esse primeiro momento pedagógico, Araújo (2005) amplia o 

termo “Estudo da Realidade” para “Estudo das Realidades”, por compreender a 

realidade como dado de percepção e construção e, portanto, passível de variações pelos 

sujeitos que a percebem e a constroem. 

Para Araújo (2005), corroborando com o pensamento de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2002), o estudo das realidades “consiste no levantamento das 

concepções e informações que os sujeitos possuem acerca do(s) tópico(s) em discussão 

e cuja síntese pode ser apresentada em forma de questões geradoras de novas discussões 

e sistematizações” (ARAÚJO, 2005, p. 96).  

A relevância de perceber que os sujeitos levam para o espaço da sala de aula 

as suas vivências e relações que constroem no contexto externo a esse espaço está 

diretamente relacionada a ideia de que os objetivos dos atos de ensino, que se 

pretendem dialógicos, precisam estar articulados com esse contexto no qual se dará a 

prática educativa.  

Diante disso devemos estar cientes de que “sempre haverá uma cultura 

prevalente5 ao espaço de ensino e das aprendizagens, cabendo ao professor considerá-la 

na organização de sua prática pedagógica” (ARAÚJO, 2005, p. 95), de maneira que essa 

cultura prevalente
2
 seja um dado fundamental na construção da prática educativa 

pretendida, e perceber a necessidade de “desenvolver propostas consistentes de 

articulação destes dados para que possamos construir um diálogo pedagógico 

organizado” (ARAÚJO, 2005, p. 96). 

Sob essa mesma perspectiva, Saul (2011) afirma que os educandos trazem 

consigo uma visão de mundo permeada de conhecimentos que precisam ser conhecidos, 

respeitados, e problematizados pelos educadores. Afirmação fundamentada no 

pensamento de Paulo Freire, que apresenta como fundamental a compreensão do 

educador sobre esse saber da experiência e trabalhe a partir dele, de maneira que ele 

possa ser superado, estimulando a criatividade e capacidade de leitura dos sujeitos sobre 

a realidade em que vivem.  
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Paulo Freire (2008) entende essas experiências cotidianas dos alunos como 

ponto de partida na perspectiva da Educação Dialógica: 

A educação dialógica parte da compreensão que os alunos tem de suas 

experiências diárias (...), minha insistência de começar a partir de sua 

descrição sobre suas experiências da vida diária baseia-se na possibilidade de 

se começar a partir do concreto, do senso comum, para chegar a uma 

compreensão rigorosa da realidade. (FREIRE, SHOR, 2008, p. 131) 
  

 

Costa (2010) também corroborando com o pensamento freireano afirma a 

necessidade dos alunos estarem envolvidos em atividades didáticas que os movam a 

fazer relações entre o que é dito, mostrado e problematizado em sala de aula e o 

contexto que se instaura o processo de ensino-aprendizagem. Para ele “é nas conexões 

entre o pessoal e o contextual que o aluno dá significado ao que aprende, 

compreendendo-o” (COSTA, 2008, p. 120).  

Além de propiciar aos educandos as condições necessárias para que 

desenvolvam seu aparelho cognitivo, também é papel da escola possibilitar-lhes a 

aquisição de conceitos de conhecimento sistematizado. E nesse aspecto é o segundo 

momento pedagógico que visa atender a necessidade, principalmente no que se refere a 

preparar e apresentar esse conhecimento que o aluno ainda não possui.  

Na Organização do Conhecimento (OC) a fala do professor ou organizador 

da atividade predomina, mas isso não significa que se perca de vista a fala dos alunos, a 

fala do outro, o que orienta essa etapa é a tentativa de propiciar aos alunos os saltos que 

não poderiam ser dados sem o conhecimento do qual o organizador é o portador. 

(PERNAMBUCO, 2001a, p. 34) 

Em se tratando da situação em sala de aula esse segundo momento 

pedagógico é aquele que possibilita a introdução de novos elementos, outras formas de 

conhecimento, que ampliem a compreensão acerca do objeto em estudo, a partir da 

percepção de quais as informações e habilidades são necessárias para problematizar as 

questões inicialmente apresentadas. Basicamente, o estudo de partes do conhecimento 

universalmente edificado, o conteúdo escolar renovado, sempre sob a forma de 

problematização, sem deixar de considerar o conhecimento já acumulado.  

Esse conhecimento que queremos tornar disponível aos nossos alunos nessa 

segunda fase é fruto da forma de olhar que a área específica de cada professor dispõe na 
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cultura contemporânea, e esse olhar diferenciado é que pode possibilitar perceber 

aspectos da realidade antes não observados. Esses conhecimentos novos não são 

compartilhados pelos alunos e quando o contato com eles acontece isso irá auxiliar a ver 

a realidade estudada de uma nova forma, sendo um momento de sintetizar, de 

reorganizar o novo conhecimento apreendido. (PERNAMBUCO, 2001a, p. 34) 

Costa (2010) aponta que o educador, imbuído do pensamento de que o aluno 

traduz compreensões entre os conhecimentos produzidos pela humanidade e realidade 

em que está inserido numa relação de ensino-aprendizagem dialógica, deve reconhecer 

que os conhecimentos escolhidos para serem conteúdos programáticos não são 

estanques, absolutos e impassíveis da realidade. Devendo ser feita uma seleção 

intencional, criteriosa, e a organização desses conteúdos deve seguir o processo 

educativo em que se instaura sendo flexível.  

Numa perspectiva mais ampla desse segundo momento pedagógico, para 

além da sala de aula, após o levantamento preliminar: 

 

Os mesmos educadores, utilizando agora a sua formação diferenciada, 

analisam o material coletado, tentando encontrar relações entre as falas que 

expressam a visão da população, em especial dos alunos e seus familiares, e 

as outras informações obtidas. Tenta-se encontrar o que é significativo para 

esse grupo social, aquilo que é percebido por eles como uma dificuldade a ser 

superada e, ao mesmo tempo, a possibilidade de compreender o contexto 

mais amplo em que sua realidade se situa (...) Aqui todos os educadores 

entram com a diversidade de sua formação para entender os dados da área e 

as falas da população: o que revelam, o que ocultam, como expressam, 

refletem ou se contrapõem às relações sociais e econômicas em que esses 

dados e falas são gerados. Só então, alguns temas, que poderão vir a ser 

geradores começam a surgir. (PERNAMBUCO, 2001b, p. 72)  
  

 

Para se chegar às situações significativas é preciso realizar um processo de 

redução temática, onde a partir dos dados obtidos no estudo preliminar, se identificam 

as situações locais mais significativas para a população e para os alunos que as vivem, e 

procura-se compreendê-las de forma relacional e abrangente.  

Depois de identificar essas situações significativas, é preciso estudá-las nas 

possíveis relações que estabelecem com o contexto social urbano e com os 

conhecimentos de diferentes áreas que demandam a sua compreensão e como se 

agrupam as diferentes possíveis situações.   
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3 Na perspectiva de Marques (2001), baseada no pensamento de Paulo Freire, o tema gerador é aquele que é 

significativo para o grupo, que gera questões e conhecimentos e uma proposta de trabalho que gere questionamento.  

 

 

Pernambuco e Paiva (2013) afirmam que um dos parâmetros definidores de 

“significativas” é a relação destas situações com as contradições sociais e econômicas 

maiores. E que, Freire, se refere a estas situações, detectadas pela investigação, como 

contidas nos temas geradores, estão interligadas. Mas, por outro lado, é preciso 

considerar também um outro lado, que é o conhecimento dos alunos sobre essas 

situações e sobre os temas geradores que as contém. 

Nessa direção é preciso pensar que no tema gerador3 contêm-se as situações 

significativas percebidas durante o Estudo da Realidade. Tais situações significativas 

são assim consideradas “porque imersas no espaço vivencial dos educandos lhes 

permite uma ruptura com esse mesmo espaço, através da sua descodificação” 

(PERNAMBUCO e PAIVA, 2013, p. 61), ou seja, lhes permite perceber aspectos que 

até então não eram vistos, e, portanto, não considerados.  

Paulo Freire argumenta que os temas geradores identificados contém as 

contradições, e são manifestações, que precisam ser superadas tendo por finalidade a 

emancipação dos seres humanos. De modo que, os temas geradores sejam 

compreendidos como objetos de conhecimento e estudo a serem mais bem entendidos 

pelo corpo discente e docente. 

Paulo Freire, em sua Pedagogia do Oprimido, já trazia a proposição de 

utilizar os temas geradores para elaboração de um programa de ensino. Aprofundando a 

ideia de diálogo, que já usara para tratar da alfabetização de jovens e adultos, ele propõe 

uma nova forma de conceber e criar os programas educacionais, ela mesma dialógica 

por utilizar os temas geradores como forma de devolver à comunidade os elementos que 

forneceu aos educadores e educandos de forma organizada, sistematizada e ampliada. 

(MENDONÇA, 2001, p. 69) 

Em suma, “as necessidades geradas pelo momento de estudo da realidade 

são respondidas pelas diferentes áreas (...) e as questões de área apontam, portanto, os 

conhecimentos disponíveis a serem apreendidos na organização do conhecimento (OC)” 

(PERNAMBUCO, 2001b, p. 91).  
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A Aplicação do Conhecimento (AC), o terceiro momento pedagógico 

proposto nessa organização feita pelo GEPEM/UFRN, é o momento da síntese.  

Em termos mais gerais, de elaboração da programação escolar, entendemos 

como a etapa em que os temas geradores são trabalhados pelos professores ao 

planejarem suas atividades e as confrontarem com os outros professores da mesma 

série, e também da discussão dessa programação com os alunos em sala de aula, de 

forma a apresentar a lógica do que fora elaborado e apontar que ela está aberta a 

mudanças ao longo do percurso. É o momento em que o professor leva para sala de aula 

a síntese do processo de estudar a realidade, perceber situações significativas, identificar 

os temas geradores, organizar o conhecimento, para então aplicar esse conhecimento de 

forma que surjam novos questionamentos.  

Para Araújo (2005) “a aplicação do conhecimento pretende retomar a 

discussão através da elaboração de novos produtos pelo aluno, podendo ocorrer sob a 

forma de uma atividade que permita avaliar até que ponto se conseguiu ampliar uma 

visão anteriormente construída acerca do objeto” (ARAÚJO, 2005, p. 96). É um 

momento de retorno às questões iniciais, de retomada de conceitos unificadores e de 

extrapolar esses conceitos para novas situações a serem investigadas. Pernambuco e 

Paiva (2013) afirmam que nessa fase “o conteúdo apreendido no segundo momento, 

além de ser extrapolado para novas situações, é usado para reinterpretar o primeiro” 

(PERNAMBUCO e PAIVA, 2013, p. 66).  

Percebe-se que nessa etapa do trabalho, na busca por soluções, por 

compreensão do objeto em estudo, das realidades, um novo conhecimento é construído, 

na medida em que essas formulações e enfrentamentos são características essenciais da 

produção do conhecimento. O desvelamento do mundo se concretiza a partir da 

superação dos obstáculos epistemológicos e a cultura primeira, construindo um saber 

que se apropria do conhecimento específico de cada área, a cultura elaborada, sem 

esquecer as relações entre esses dois pontos de vista específicos. (DELIZOICOV e 

ZANETIC, 2001, p. 13) 

Na sala de aula, essa síntese acontece quando há a junção da fala dos alunos 

com a fala do organizador da atividade, do professor, permitindo uma síntese entre as 

duas diferentes visões sobre as realidades, “ou, ao menos, da percepção de sua diferença 

e finalidade” (PERNAMBUCO, 2001a, p. 34). De modo que uma fala não predomina 
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sobre a outra e exploram juntas as perspectivas que se criaram, ampliam os horizontes 

anteriormente estabelecidos extrapolando os questionamentos para outras situações.  

A apreensão das realidades se dá num processo dinâmico em que os 

diferentes sujeitos, em uma interação coletiva, constroem formas de se relacionar e 

compreender o mundo em que vivem. Esse respeito pela fala e forma de pensar de cada 

um, o esforço de todas as partes tentarem se entender, as visões assimétricas em torno 

do objeto sob o qual esses sujeitos se debruçam, essa diferença contribui para que haja 

uma troca real, e isso se constitui num elemento básico para o diálogo. 

Essa discussão acerca dos momentos pedagógicos propostos pelo Grupo de 

Estudos e Práticas Educativas em Movimento da UFRN foi feita de maneira 

segmentada para fins didáticos de compreensão dessas etapas separadamente, mas 

compreendemos, e gostaríamos de afirmar aqui, que esses organizadores não se 

distinguem necessariamente no tempo, não se constituindo como atividades separadas. 

Pernambuco (2003) os entende, sobretudo, como “uma forma de refletir onde queremos 

chegar e qual direção podemos dar ao trabalho em cada momento” (PERNAMBUCO, 

2003a, p. 35), e que são “um lembrete permanente para a nossa postura de diálogo não 

cair em uma confusão “semântica” ou na fala de só um dos lados, quer seja o do aluno 

ou do professor” (PERNAMBUCO, 2003, p. 35).  

E, como fica perceptível, dentro dessas especificações em etapas bem 

divididas expusemos o macro-campo (processo para a elaboração da programação 

curricular) e o micro-campo (atividades em sala de aula), porque compreendemos esses 

momentos pedagógicos como referência para ambos os processos. 

E, enquanto momentos pedagógicos que se pretendem numa postura 

dialógica, não devem ser considerados como rigidamente separados no tempo, mas 

como “uma tentativa de propiciar uma interação dialógica, de mergulhar no real, daí 

extrair os conhecimentos necessários e voltar novamente ao real, em uma síntese que, 

ao mesmo tempo, permite generalização e ampliação de horizontes” (PERNAMBUCO, 

2001b, p. 90).  

Finalizando essa explanação, atentamos para o entendimento dessa proposta 

não como um programa tradicional a ser seguido à risca, mas como norteador, 
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constantemente refeito ao longo do percurso, orientando o grupo de trabalho ao 

Diálogo. 

 

1.2 BUSCANDO UM ENSINO DIALÓGICO DE TEATRO 

 

Na pedagogia do teatro, não podemos deixar de lado que as crianças, hoje, 

assistem a filmes, desenhos animados, séries televisivas e telenovelas, a 

programas de auditório e de humor, vão à igreja, frequentam shoppings, 

acessam sites, blogs e redes sociais na internet, baixam músicas e vídeos, 

compram CDs piratas, exercitam jogos eletrônicos em casa, em lan houses e 

online, leem gibis, livros e revistas, consomem personagens e ídolos mirins, 

brincam e possuem brinquedos, enfim, relacionam-se com diversos artefatos 

culturais, espaços e tempos simbólicos que constituem um amplo capital 

imaterial, ou seja, que as fazem possuidoras de muitas experiências 

sensoriais, lúdicas e espetaculares que a princípio nada tem a ver com o teatro 

mas que vão ser determinantes na relação inicial que as crianças constituem 

com os espetáculos e com o fazer teatral. (FERREIRA, 2012, p. 18) 

 

 

Iniciamos esta seção utilizando a afirmação de Taís Ferreira (2012) porque 

ela consegue expor a evidente necessidade na qual acreditamos, de que a cultura 

prevalente, essa que os alunos já levam para a sala de aula, deve ser considerada no 

processo educativo, pois ela será anterior a qualquer outro conhecimento que possa ser 

construído no ambiente escolar. E que isso contribui diretamente na compreensão do 

educando como sujeito histórico, fazedor de sua própria história, sendo portanto um 

agente que pode interferir nas realidades e não estar meramente sujeito a elas.  

Sobre esse aspecto, concordamos com Araújo (2005) ao tratar esse 

conhecimento prévio como a “cultura que os sujeitos da educação trazem para o 

processo educativo, de modo que todas as explicações, ideias e práticas dos quais os 

sujeitos são portadores, serão sempre anteriores a qualquer processo de ensino 

sistematizado que lhe seja apresentado” (ARAÚJO, 2005, p. 95). Esse conhecimento irá 

interferir nesse processo, positivamente ou negativamente, a depender da forma como é 

reconhecido e relacionado ao que se pretende construir a partir daí.   

Torna-se, relevante, portanto, que um ensino que se propõe dialógico, 

perceba que os alunos levam para o ambiente escolar as relações e vivências construídas 

fora dele e, portanto, articule seus objetivos a esse contexto onde a prática de ensino-
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aprendizagem vai acontecer. Compreendendo isso, acreditamos que o educador ao 

trabalhar a partir dessas experiências anteriores, superando-as inclusive em relação às 

ideias primeiras sobre as mesmas, estimula o corpo discente a ler de outras maneiras o 

contexto em que está inserido, as experiências já vividas, construindo conhecimento ao 

ampliar o campo de leituras do mundo e as formas de fazê-lo.  

Ferreira (2006) evidencia que “a escola (além de comunidade de 

apropriação do teatro) é uma das mediações mais recorrentes e ativas que atravessam e 

compõem a relação das crianças com a linguagem teatral” (FERREIRA, 2006, p.251), 

mas que o contato com a mídia e as tecnologias digitais, produtos audiovisuais e 

espetaculares de diversas ordens, o repertório anterior do aluno, também são mediações 

de relevância, bem como as mediações referenciais como gênero, sexualidade, etnia e 

grupos de idade, além da família.  

Deste modo, concordamos com a autora ao afirmar que: 

 

Todas estas mediações sugerem às crianças determinado (re)conhecimento de 

algumas características e especificidades do teatro, assim como expectativas 

em relação ao contato com a linguagem teatral. As mais frequentes e 

salientes são as seguintes: o conhecimento e a diferenciação de gêneros e 

estilos em diferentes linguagens; a percepção da provisoriedade, efemeridade 

e potencialidade improvisacional do teatro; a necessidade de trabalho e 

elaboração prévia na construção de um espetáculo, modelos de uma “boa 

interpretação”; a existência da máscara, de personagens (diferentes dos 

atores) envolvidos em ações e uma trama narrativa; o (quase) silenciamento 

em relação aos processos de criação através do teatro. (FERREIRA, 2006, 

p.51) 
  

 

Ferreira (2012) indica que o desenvolvimento de ações educativas 

envolvendo teatro, dança e outras manifestações espetaculares, com crianças devem 

respeitar o conhecimento prévio das crianças espectadoras, seus repertórios de 

experiências com as diversas linguagens (cênicas, midiáticas, audiovisuais, etc), 

abordando o fazer artístico e valorizando a recepção de modo a produzir sentidos e 

significados a partir do contato com os artefatos espetaculares, estabelecendo a relação 

simbólica/contextualização do teatro, da dança, dos espetáculos com suas realidades, 

suas comunidades, na sociedade. (FERREIRA, 2012, p. 19) 

Santana (2013) também corrobora com esse pensamento ao entender que 

existem conexões e ressonâncias entre os conceitos pertinentes ao senso comum e ao 

saber especializado no que diz respeito à arte. Posto que, quando se faz com que os 
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conhecimentos implicados na missão escolar forneçam aos alunos – com culturas, 

formações e experiências distintas – a capacidade de mobilizar as possibilidades de 

leitura de um filme, programa televisivo, peça teatral, e as outras informações 

disponíveis na ampla rede de informações, estes agregam a si, conscientemente, o 

espanto provocado por tais estímulos. (SANTANA, 2013, p. 91) E é por isso que, 

“teóricos e pessoas em geral afinam-se quando o debate visa tornar o conhecimento 

sistematizado algo que possa ser vinculado à existência concreta” (SANTANA, 2013, p. 

91).  

Contudo, é importante mencionar que a situação inversa também ocorre. Há 

uma relação homem-mundo no Teatro, ele compreende o Teatro em si, mas também 

compreende o mundo e suas relações através do teatro. A possibilidade de mudança é 

evidenciada, mas ela não acontece se o sujeito não estabelecer uma relação dialética 

com mundo em que vive e compreender que essa possibilidade existe.  

Para Paul Heritage (2000 apud TELLES, 2004, p.15), o teatro evidencia que 

a mudança é possível. O diretor inglês afirma que: 

 

Acreditar que o teatro é um lugar em que o significado é feito e nunca 

completo faz com que se veja o teatro – e consequentemente o mundo – 

como um local de mutabilidade e, assim, de transformação (...) o teatro 

envolve-os em um processo de desatamento do mundo e mostra que a 

mudança é possível. (...) A oficina de teatro e a performance são lugares de 

transformação constante, em que o corpo não permanece fixo em uma forma 

ou papel determinado. O corpo é permanentemente nada e pode ser 

temporariamente tudo. Desatar o mundo é, na visão de Brecht, estabelecer 

uma relação dialética com a sociedade em que vivemos. (HERITAGE, 2000, 

p. 15 apud TELLES, 2004, p. 15)  

 

Problematizando essa relação entre o pensamento freireano e o Ensino de 

Teatro é preciso compreender que Paulo Freire defende a ideia de que o processo 

educacional deva abrir um diálogo, na tentativa de “colocar o educando frente à 

sociedade para que ele se conscientize de seu papel e contribua para a transformação da 

estrutura social opressora” (TELLES, 2004, p.22), ou seja, que ele se perceba como 

sujeito atuante frente a esta sociedade e evidenciando que ela é passível de mudanças.  

Telles (2004) afirma que Paulo Freire ao identificar o diálogo como 

fundamental para uma ação libertadora percebe a existência dessa mediação homem-

mundo, e que o processo de conscientização dos oprimidos faz-se necessário. De 
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maneira que “uma ação cultural para a liberdade deve buscar, por meio do diálogo, 

promover a visão crítica frente à realidade dos oprimidos, para que estes saiam de seu 

estado de alienação” (TELLES, 2004, p.23).  

Apesar de em seu trabalho analisar situações acerca da atuação de Grupos 

de Teatro em Comunidades e não do Ensino de Teatro em escolas como parte do 

currículo, Marina Coutinho (2006) merece ser citada na medida em que faz reflexões 

bastante próximas a esta pesquisa, pois traz a tona a relação entre Teatro e o pensamento 

de Paulo Freire em relação aos sujeitos fazedores de sua própria História. 

Para Coutinho (2006), analisando a abordagem dialógica aliada ao teatro em 

comunidades, uma proposta dialógica deve incluir – e inclui, nos casos analisados por 

ela –, o respeito aos valores culturais locais, a troca de conhecimentos entre todas as 

partes envolvidas no trabalho e, principalmente, a valorização dos indivíduos da 

comunidade como sujeitos da ação. (COUTINHO, 2006, p. 138)  

Esses conceitos, baseados na obra de Paulo Freire, em parceria com técnicas 

teatrais vem sendo difundidos pelo mundo principalmente a partir da década de 80, e 

dentre eles aquele que mais se destaca nesse aspecto é o trabalho desenvolvido por 

Augusto Boal ao dar origem ao Teatro para o Desenvolvimento Social, e as experiências 

inspiradas no trabalho dele tem influenciado muitas iniciativas de teatro em 

comunidades por essa abordagem abrir espaço para discutir questões sociais, políticas, 

dentre outras.   

O teatrólogo Augusto Boal desenvolveu uma proposta teatral chamada 

Teatro do Oprimido. Entendendo a atividade teatral como um instrumento de libertação 

das classes dominadas, Boal faz uma crítica ao teatro tradicional, que mantém a 

estrutura divisória entre atores (aqueles que agem) e os espectadores (aqueles que 

assistem), assim, faz-se necessário um teatro que venha romper com essa estrutura, de 

forma a possibilitar que o espectador participe ativamente da realização cênica e possa, 

nela, defender sua visão de mundo. Boal acredita que todo ser humano é capaz de atuar, 

e a poética do oprimido é essencialmente uma poética de liberação: o espectador já não 

delega poderes aos personagens nem para que pensem nem para que atuem em seu 

lugar. O espectador se libera: pensa e age por si só. (Boal, 1970: 169)”. (TELLES, 2004, 

p.23) 
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Para nós, esse é mais um forte exemplo da relação que pode existir entre o 

Diálogo Freireano e o Teatro, tendo em vista que ambos nos colocam na posição de 

sujeitos históricos e o mundo como passível de transformação. Telles (2004) reafirma 

isso ao compreender a importância da arte na formação do indivíduo emancipado, como 

um instrumento capaz de atuar criticamente em prol das transformações e que isso está 

muito presente, principalmente, nas ações pedagógicas teatrais desenvolvidas em 

comunidades brasileiras.  

Para Paulo Freire (1979) “o papel fundamental dos que estão 

comprometidos numa ação cultural para a conscientização não é propriamente falar 

sobre como construir a ideia libertadora, mas convidar os homens a captar com seu 

espírito a verdade de sua própria realidade” (FREIRE, 1979, p.91), e, em meio a essas 

práticas e imerso nesse contexto “o teatro ganha, além de sua dimensão de educação 

estética, a dimensão sócio-política por possibilitar o acesso da maioria da população a 

bens simbólicos restritos apenas às classes dominantes, desencadeando um processo de 

democratização da cultura e ampliação da cidadania” (TELLES, 2004, p.21).     

Segundo Araújo (2005) os processos pedagógicos de Teatro que abordam 

tanto o ensino quanto a aprendizagem numa perspectiva dialógica precisam ser capazes 

de:  

Perceber quão necessário os alunos consideram aprender um determinado 

conhecimento, para além da relevância daquele campo de conhecimento para 

a humanidade; problematizar os conhecimentos que os sujeitos da educação 

já trazem sobre o assunto a ser trabalhado; refletir acerca dos instrumentos e 

conhecimentos que possibilitem rupturas e ampliações de concepções 

iniciais; sistematizar novas construções de conhecimento, fruto das interações 

e reflexões geradas no processo pedagógico. (ARAÚJO, 2005, p. 91-92) 

 

Nesse sentido, acreditamos que um Ensino Dialógico de Teatro, pensando a 

partir das reflexões sobre as vivências no âmbito do PIBID-Teatro/UFRN e das 

referências citadas ao longo desta escrita, deve considerar essa cultura prevalente, sem 

esquecer que existem objetivos e conteúdos que são próprios a esta arte e 

precisam/devem ser trabalhados na escola, estabelecendo as devidas conexões com 

objetivos maiores e temas mais amplos necessários à compreensão crítica das realidades 

e que, estas também sugerem aos alunos determinados conhecimentos acerca de 

características e especificidades do Teatro. 
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Desgranges (2003), entendendo a sociedade contemporânea como 

espetacularizada, evidencia a importância da aquisição de instrumentos linguísticos que 

possam auxiliar o desenvolvimento do pensamento crítico em relação às realidades em 

que vivemos: 

Na sociedade espetacularizada, em que o show da realidade, por vezes, 

substitui a própria realidade, o olhar aguçado aliado ao senso crítico apurado 

procura estabelecer novas relações com a vida social e com diferentes 

manifestações espetaculares que buscam retratá-la. O olhar crítico busca uma 

interpretação apurada dos signos utilizados nos espetáculos diários. A 

aquisição de instrumentos linguísticos arma o espectador para um debate que 

se trava, justamente, nos terrenos da linguagem. (DESGRANGES, 2003, 

p.177)  
  

 

O autor evidencia nestas palavras a importância de adquirir instrumentos 

linguísticos na contemporaneidade que auxiliem o desenvolvimento da criticidade. E, 

conforme afirma Saul (2011) a prática teatral, numa perspectiva crítica de educação, 

possibilita aos educandos “que estes se sintam estimulados por uma nova linguagem, 

ampliem sua percepção estética e adquiram conhecimentos que potencializem sua 

possibilidade de leitura e transformação do mundo” (SAUL, 2011, p.20).  

Ainda nessa perspectiva, sob a ótica do pensamento freireano relacionando-

o a arte teatral, Saul (2011) entende que educação e arte guardam a possibilidade de 

trabalhar a favor da emancipação, e nos apresenta o Teatro como uma forma criativa, 

alegre e combativa de aprender, revelando-se como um auxiliar na desmistificação de 

símbolos e no desvelamento dos códigos da ideologia dominante presente na 

contemporaneidade.  

O “show da realidade” (DESGRANGES, 2003, p. 177) torna-se, a partir do 

desvelamento dos códigos através da arte, passível de debate, quando os sujeitos 

aguçam o olhar sob esse reality show do qual participam todos os dias e não apenas 

assistem, percebem-se de fato como sujeitos ativos nele e, portanto, como a 

possibilidade de intervir sistematicamente nos rumos do mesmo. 

Isso evidencia que o valor educacional da arte reside em sua natureza 

intrínseca, sem necessitar de outras justificativas, como afirma Koudela (1984). E que, o 

teatro tem uma grande importância na promoção do desenvolvimento intelectual, social 

e afetivo da criança. O valor da arte reside na contribuição que ela traz para a 

experiência individual e para a compreensão do ser humano. De forma que, o teatro   
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4 “Em acordo com Martins, consideramos ler como “inteirar-se do mundo e de si próprio, como um processo de 

compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem” (MARTINS, 1994, 

p.30), ou seja, nas diferentes linguagens” (ROCHA, 2003, p.79).  

 

contribui para a formação do indivíduo e desvelamento das realidades nas quais se 

insere. “Se, num passado longínquo, o teatro aproximava o homem de seus deuses, hoje 

ajuda-o a compreender sua posição face a si próprio e face à sociedade em que vive” 

(PEREGRINO, SANTANA, 2001, p.97).  

Vera Rocha (2003) esclarece que só conseguiremos elaborar propostas mais 

adequadas de Ensino de Teatro “se buscarmos clareza dos elementos que são 

estruturadores do Teatro como linguagem, como sistema sígnico (...)” (ROCHA, 2003, 

p.79), de maneira que os indivíduos se apropriem desta linguagem numa perspectiva 

ampla, histórica e, portanto, transformadora. E que, ao abordarmos o teatro como 

processo comunicativo é preciso considerar os múltiplos olhares, múltiplos interesses 

que cabem ao mesmo, tendo em vista que “o que vai determinar o tipo de leitura
4
, deste, 

dependerá de onde o leitor estiver situado na sociedade” (ROCHA, 2003, p.79), 

considerando os aspectos políticos, culturais, sociais, econômicos nos quais o mesmo se 

insere e se relaciona, o que Silva (2012) chama de lugar de fala do sujeito.  

Freire e Shor (2008) afirmam que “a partir do momento em que entramos na 

sala de aula, do momento em que você diz aos alunos: Olá, como vão?, você inicia, 

necessariamente, um jogo estético” (FREIRE, SHOR, 2008, p. 146).  

Em relação à atividade estética Carvalho (2011) ao analisar a obra Estética 

do Oprimido, de Augusto Boal, aponta a existência de um sufocamento dessa atividade 

num tempo em que há a predominância do consumo passivo de imagens. No entanto, 

enfatiza que “quando às pessoas comuns se oferece a possibilidade de realizar um 

processo estético do qual foram alienadas, isso pode aprofundar sua percepção da vida, 

dinamizar o desejo de transformação” (CARVALHO, 2001, apud SAUL, 2011, p.80). 

Para Pareyson (1997) a estética está situada num ponto de interseção entre a 

filosofia e a experiência, consistindo numa reflexão alimentada pela vivência da arte e 

do belo, fazendo parte da experiência estética:  

 

[...] a experiência do artista, do leitor, do crítico, do historiador, do técnico de 

arte e daquele que desfruta de qualquer beleza. Nela entram, em suma, a 

contemplação da beleza, quer seja artística, quer natural ou intelectual, a 

atividade artística, a interpretação, a avaliação das obras de arte, as 

teorizações das técnicas de várias artes. (PAREYSON, 1997, p.5) 
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Assim, Pareyson (1997) observa que a estética é um campo abrangente, com 

a capacidade de reunir experiências e impressões oriundas dos mais diversos contextos 

que os sujeitos da experiência podem ocupar.   

Dessa maneira, entendemos que as diversas experiências em arte(s) agem de 

forma provocativa em relação ao cotidiano e as subjetividades dos sujeitos que, ao 

entrarem em contato com as manifestações artísticas, criando ou apreciando, se veem 

motivados a repensarem sobre seu lugar no mundo e a se posicionarem diante dele.  

Nesse sentido, Saul (2011) enfatiza que o conhecimento atrelado à 

experiência estética permite ao sujeito “estranhar” a realidade hegemônica, não 

exclusivamente pela realidade apresentada, mas questionando de forma radical, o 

conteúdo e a forma dos objetos, estabelecendo tensões entre as partes e a totalidade, na 

direção de uma prática que contribua para o desenvolvimento de um pensamento crítico. 

“À medida que o ser humano amplia seu poder criador, vai se humanizando, se tornando 

mais participativo, mais consciente, mais autônomo e mais crítico” (SAUL, 2011, p. 

25). 

Ou seja, quando é oferecido ao sujeito que ele participe de um processo 

estético que não lhe foi oferecido antes, de forma ativa, e não meramente passiva, 

tirando o mesmo da condição de mero receptor de imagens, ele consegue “estranhar” 

àquilo a que estava sujeito, e à medida que isso acontece, a partir da ampliação de seu 

poder criador, a percepção do mesmo torna-se mais aguçada em relação a todo o 

processo anterior e a possibilidade de transformação começa a se apresentar.  

Nessa perspectiva, Paulo Freire (2011) entende o homem como possuidor de 

pensamento e linguagem:  

Comecemos por afirmar que somente o homem, como um ser que trabalha, 

que tem um pensamento-linguagem, que atua e é capaz de refletir sobre si 

mesmo e sobre sua própria atividade, que dele se separa, somente ele, ao 

alcançar tais níveis, se fez um ser da práxis. Somente ele vem sendo um ser 

de relações num mundo de relações. [...] Desprendendo-se do seu contorno, 

veio tornando-se um ser, não da adaptação, mas da transformação do 

contorno, um ser de decisão. (FREIRE, 2011, p. 39) 

 

Diante disso, na medida em que os seres humanos se transformam cada vez 

mais em seres criticamente comunicativos uma postura participativa e reflexiva torna-se 

necessária por todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, de maneira que o 
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diálogo seja “o momento em que os seres humanos se encontram para refletir sobre sua 

realidade tal como a fazem e refazem” (FREIRE, SHOR, 2008, p.123).  

Para Freire (1987) o Diálogo é um fenômeno, essencialmente, humano 

constituído de ação e reflexão, como duas dimensões indissociáveis e radicalmente 

dependentes. Considera a interação entre elas como fundamental para a efetivação do 

diálogo, de tal forma que, sacrificada uma, mesmo que parcialmente, a outra fica 

prejudicada. “Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra 

verdadeira seja transformar o mundo.” (FREIRE, 1987, p.77) Nesse aspecto, “reflexão e 

ação se impõem, quando não se pretende, erroneamente, dicotomizar o conteúdo da 

forma histórica de ser homem” (FREIRE, 1987, p. 52).  

Diante disso, na busca por um Ensino Dialógico de Teatro, que se proponha 

transformador, capaz de contribuir na formação de sujeitos críticos e que leem as 

realidades considerando-se parte delas e criadores das mesmas, precisamos de um 

ensino que considere o Teatro como linguagem, como construção cultural e que 

reconheça o lugar de fala dos participantes do processo educativo.  
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5 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, subprojeto Teatro, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, atualmente coordenado pelos professores Sávio Araújo e Makarios Maia.  
 

6 Reiteramos que nessa dissertação iremos nos deter apenas às reflexões e descrições das atividades do PIBID-

Teatro/UFRN desenvolvidas no âmbito do grupo supervisionado pelo professor Felipe Fagundes, na Escola 

Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro.  

CAPÍTULO II – DIALOGANDO COM O PIBID-TEATRO/UFRN
5
  

 

O ano era 2012, e iniciava-se na UFRN o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência subprojeto Teatro, sob coordenação do Prof. Dr. José Sávio 

Oliveira de Araújo, com 15 bolsistas distribuídos em dois grupos, um atendendo à 

Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro
6
, sob supervisão do professor 

Felipe Fagundes, e outro atendendo a Escola Municipal Professora Ivonete Maciel, sob 

supervisão da professora Telmah Rodrigues. O exercício primeiro foi (re)pensar o 

Ensino de Teatro a partir das observações e vivências nas escolas, aliando às discussões 

nos grupos e as disciplinas do currículo da Licenciatura em Teatro da universidade, 

principalmente Didática e Estágios Supervisionados Obrigatórios.  

Desenvolvemos nesse grupo pesquisas e práticas nas escolas tendo o 

Diálogo Freireano como base, aliando isso às leituras e problematização das 

experiências do Grupo de Estudos e Práticas Educativas em Movimento da UFRN 

(GEPEM/UFRN), de modo a problematizar um Ensino Dialógico de Teatro, entendendo 

esse ensino não como sinônimo de transferência de conhecimento, pela simples razão de 

compreendermos que não existe um saber feito e acabado e disponível para 

compreensão do educador e simples depósito nas mente dos alunos, mas como um ato 

dinâmico de construção de saberes a partir da descoberta, análise e transformação das 

realidades.  

Serge Moscovici (1978) psicólogo social que foi testemunha da opressão 

nazista durante a Segunda Guerra Mundial, formulou perguntas sobre como é possível 

aos seres humanos se mobilizarem a partir de algo que supera a razão, e de como é 

possível que conhecimentos práticos sejam a base para que eles vivam suas vidas. Ele 

entende que toda ordem de conhecimento pressupõe uma prática e uma atmosfera que 

lhe são próprias e lhe dão corpo. E, também, sem dúvida alguma, um papel particular do 

individuo conhecedor. Cada um de nós preenche de modo diferente esse papel quando 

se trata de escrever o seu ofício na arte, na técnica, ou na ciência. 
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Pensando nessa relação entre conhecimentos práticos que servem de base 

para a vida, e que cada um de nós preenche esse papel de indivíduo conhecedor de uma 

maneira no contexto em que estamos inseridos, a proposição de problematizar o ensino 

de Teatro na Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro levou em 

consideração questionamentos como os apresentados por Serge Moscovici, sobre como 

se dá a mobilização por algo que supera o intelecto, mas que tem relação prática com as 

vivências do cotidiano.  

No momento em que estávamos desenvolvendo nossas pesquisas iniciais, a 

direção e a coordenação pedagógica e o corpo docente da instituição em questão 

estavam em processo de construção das propostas curriculares, ou como preferimos 

chamar, propostas pedagógicas, de todas as disciplinas que compõem o currículo 

escolar do Ensino Fundamental I da mesma, posto que haviam percebido essa 

necessidade a partir dos debates com os professores que sentiam falta de um documento 

elaborado considerando as peculiaridades daquele ambiente escolar e que atendesse às 

necessidades que eles enxergavam na prática em sala de aula. Então, aliamos nossos 

debates à proposta da instituição.  

Durante a referida proposta, nos detivemos apenas ao currículo do Ensino 

Fundamental I – 1º ao 5º ano – inicialmente, e ela deu-se a partir da observação de salas 

de aula onde era lecionada a disciplina, de entrevistas e conversas com profissionais 

docentes desta área específica, da leitura e análise dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN´s) de Artes e dos Referenciais Curriculares para o Ensino Fundamental 

de Artes da Cidade do Natal, da leitura e reflexão de obras relacionadas ao Ensino de 

Teatro, e de materiais acerca da Educação Dialógica, para um melhor reconhecimento 

teórico dos temas relacionados, e que nos permitissem uma melhor reflexão sobre a 

relação entre teoria e prática. 

Os primeiros debates que se seguiram foram em relação ao ato de planejar, 

como se faz, o que é o planejamento, o que o grupo entendia sobre planejamento, etc. 

Falar de planejamento escolar parecia ser um assunto tão batido e desgastado, porém, 

foi importante perceber que, com o passar do tempo, a maneira de se planejar mudou e 

devemos refletir sobre isso e sobre como estávamos compreendendo essa etapa.  

Percebemos que hoje a forma de planejamento escolar não é a mesma que 

há vinte anos, “quando não existia a síndrome do excesso de informação, ou há 40, 
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quando se pensava que as disciplinas se articulavam por regras estáveis, ou há 80, 

quando muitos campos disciplinares estavam em fase de definição” (HERNÁNDEZ, 

1998, p. 63). Assim, percebemos que o passar dos tempos altera o modo de planejar a 

vida. 

Compreendendo que embora sejam utilizados conceitos semelhantes, deve-

se levar em conta que o contexto é diferenciado e, por isso, em momentos diferentes o 

planejamento assume papéis singulares. Passamos a entender o planejamento como um 

processo que exige sistematização, organização, decisão e previsão e que o mesmo está 

inserido em vários setores da vida: faz-se planejamento urbano, econômico, familiar, 

habitacional, educacional. E este último, que é o objeto desse estudo, explicita suas 

intenções, bem como os objetivos que se pretendem atingir.  

Gandin (1997) defende a ideia de que existem planejadores, executores e 

avaliadores. Contudo, ele acredita que nesse grupo há poucos planejadores e muitos 

executores. Há pessoas dispostas apenas em mandar, estão sempre apontando a direção 

a ser seguida segundo seu pensamento. O sujeito dotado de consciência crítica, não se 

deixa levar por essa situação, ao contrário da pessoa ingênua ou mítica que vai se deixar 

manipular.  

Ainda, segundo Gandin (1997), o planejar vai além do simples ato de 

fabricar planos, vai além do colocar ideias no papel, preparar atividade para serem 

executadas dentro ou fora da sala de aula. O planejamento não se reduz à elaboração, 

estende-se também à execução e à avaliação. 

Estas foram algumas leituras e reflexões tidas no início desse processo e o 

debate seguiu para o planejamento escolar, mais especificamente. Afinal, o que seria o 

planejamento escolar?  

Segundo Libâneo (1994), planejamento escolar “é um processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade 

escolar e a problemática do contexto social” (LIBÂNEO, 1994, p.221). Entendemos 

então que o planejamento escolar é, portanto, o planejamento global da instituição 

escolar, que envolve o processo de refletir e decidir sobre a estrutura, a organização, o 

funcionamento e as propostas pedagógicas desta. 



58 
 

 

No parecer de Libâneo (1994), o planejamento ajuda o docente a refletir e a 

avaliar o seu trabalho e, por isso, deve fazer parte do seu cotidiano, pois através dele é 

possível organizar o tempo, as atividades e o método utilizado em sala de aula.  

Partilhamos com Libâneo (1994) essa compreensão que planejamento deve 

ser flexível; pois trata-se de um objeto de orientação, não pode ser um documento rígido 

e absoluto, pois pode sofrer mudanças frente às condições reais do contexto escolar, 

principalmente no momento de entrar em sala de aula. Nele, são estabelecidas as 

diretrizes e a forma como o trabalho docente deve ser realizado, tem a função de 

orientar a prática do professor, e por isso deve ser flexível, passar por constantes 

revisões, estar em permanente movimento, especialmente os planos de ensino e de aulas 

(LIBÂNEO, 1994). 

Passados os debates realizados nos grupos específicos do PIBID-

Teatro/UFRN e também nas reuniões pedagógicas da escola, o professor de Teatro 

Felipe Fagundes e seus bolsistas precisaram definir como realizar a elaboração dessa 

programação pedagógica. E, partindo da premissa de um Ensino de Teatro aliado à ideia 

de Educação Dialógica, optou-se por referenciar esse processo nos estudos realizados 

pelo Grupos de Estudos e Práticas Educativas em Movimento da UFRN.  

De maneira adaptada em relação a alguns conceitos e etapas, de acordo com 

o contexto com o qual estávamos trabalhando, tendo em vista que “o emprego dos 

conceitos freireanos referidos, como também demais aspectos de sua concepção de 

educação, em sistemas educacionais formais, como são as escolas, não é imediato e nem 

trivial, exigindo um processo de transposição que demanda investigação” (PAIVA, 

PERNAMBUCO, 2013, p. 17), o planejamento pedagógico para o Ensino de Teatro da 

escola atendida pelo PIBID subprojeto Teatro foi elaborado pensando na divisão dos 

momentos pedagógicos proposta pelo GEPEM/UFRN, e nos próximos tópicos 

elencaremos como aconteceu esse processo e quais as reflexões geradas em cada etapa 

do percurso.  
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2.1. ESTUDANDO REALIDADES 

 

Partindo da premissa que “pesquisa da realidade, capacitação de quadros e 

aquisição de conhecimentos são dimensões inseparáveis e interligadas de um mesmo 

itinerário pedagógico” (OLIVEIRA, 1986, p. 19), e acreditando que “só é possível 

pensar em algo novo se temos uma observação e/ou vivência de algo anterior, e uma 

reflexão sobre esse algo anterior” (OLIVEIRA, 1986, p. 20), que é exatamente o que o 

estudo da realidade nos proporciona quando o fazemos – é através dele que 

conseguimos perceber descontinuidades e permanências na escola, as relações do 

contexto escolar com o ambiente externo, e posteriormente pensar criticamente sobre os 

dados coletados, de modo a contribuir com melhorias no ensino, foi esta a primeira 

etapa do nosso trabalho junto à Escola Municipal Professor Laércio Fernandes 

Monteiro.  

Corroborando da prática educativa dialógica em 3 momentos (Estudo da 

Realidade, Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento) proposta pelo 

GEPEM/UFRN, entendendo o primeiro momento, o Estudo da Realidade, como a fase 

de levantamento da realidade, um estudo preliminar que analisa e situação e questiona 

os modelos explicativos sobre essa realidade, a equipe do subprojeto foi dividida para 

estudar essa realidade escolar, iniciamos nosso processo por ele.  

Os bolsistas foram divididos em 5 grupos para realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre o bairro onde a escola se situa, e também a pesquisa cânone (em 

loco, observação direta), atentando para a relação escola-comunidade, gestão escolar, 

recursos financeiros da escola, os equipamentos educacionais oferecidos, as atividades 

extraclasse, as relações dos sujeitos dentro da escola, dentre outros, para posteriormente 

analisar e problematização dos dados coletados.  

E, os diferentes grupos também foram distribuídos entre as turmas da escola 

na qual o professor Felipe Fagundes ministrava as disciplinas Artes Visuais, Teatro e 

Dança (a disciplina de Música é ministrada por outro professor), para observar as 

turmas com vistas à construção de uma proposta pedagógica de Teatro para todos os 

anos do Ensino Fundamental I mesmo que em alguns deles fossem ministradas outras 

disciplinas, de modo a evidenciar a necessidade dessa arte – assim como das demais – 
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ao longo de todo esse ensino básico e a defasagem nessa divisão elaborada pela 

Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Natal.  

 

2.1.1. Caracterização da Realidade Escolar em estudo 

 

Corroborando com o pensamento de ANDRÉ (2010), acreditamos que um 

estudo do cotidiano escolar envolve, pelo menos, três dimensões que se inter-

relacionam: institucional, sala de aula, e história do sujeito. Para ele, a primeira etapa:  

 

Refere-se ao clima institucional, que age como mediação entre a práxis social 

e o que acontece no interior da escola. A práxis escolar sofre as 

determinações da práxis social mais ampla através das pressões e das forças 

advindas da política educacional, das diretrizes curriculares vindas de cima 

para baixo, das exigências dos pais, as quais interferem na dinâmica escolar e 

se confrontam com todo o movimento social do interior da instituição. 

(ANDRÉ, 2010, p. 44) 

 

Nessa perspectiva, a escola resulta, portanto, desse embate de diversas 

forças sociais. A segunda dimensão diz respeito a um recorte específico do ambiente 

escolar, mas que é entendido como incorporado ao todo, sobre esta o autor esclarece que 

essa segunda etapa “diz respeito ao processo de interação de sala de aula, que envolve 

mais diretamente professores e alunos, mas que incorpora a dinâmica escolar em toda a 

sua totalidade e dimensão social (ANDRÉ, 2010, p. 45)”. 

E a terceira dimensão diz respeito aos sujeitos, suas vivências e seus 

processos. Sobre essa dimensão o autor considera que: 

 

A terceira dimensão abrange a história de cada sujeito manifesta no ambiente 

escolar, pelas suas formas concretas de representação social, através das 

quais ele age, se posiciona, se aliena ao longo do processo educacional. A 

dimensão subjetiva do indivíduo em uma dada posição socializadora é 

fundamental para se verificar como se concretizam, no dia a dia escolar, os 

valores, símbolos e significados transmitidos pela escola. (ANDRÉ, 2010, p. 

45) 

 

Diante disso, consideramos que estas três dimensões, vistas como unidades 

de múltiplas inter-relações, possibilitam a compreensão das relações sociais expressas 
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no cotidiano escolar, num enfoque dialético homem-sociedade nos diversos momentos 

dessa relação.  

A partir dessa compreensão, a Caracterização da Realidade Escolar da 

instituição em estudo versou sobre o mapeamento cultural do bairro onde a escola está 

inserida, a estrutura física e de funcionamento da mesma, seu Projeto Político-

Pedagógico (PPP), seus recursos humanos, como acontece o processo de gestão escolar, 

de inclusão escolar, e qual a dinâmica sócio-cultural da escola e como se efetiva a 

relação entre ela e a comunidade. 

 A seguir, nos subtópicos serão apresentadas algumas considerações acerca 

dos pontos elencados acima e que contribuíram na compreensão dessa escola e seu 

entorno, de maneira a construir uma proposta pedagógica condizente com a realidade 

estudada. Nessa primeira fase, de elaboração da programação pedagógica, utilizamos os 

momentos pedagógicos de modo a compreender o macro-campo de estudo.  

 

2.1.1.1 Mapeamento Cultural do Bairro 

 

A Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro está situada em 

Nossa Senhora da Apresentação, um bairro da zona norte de Natal, no estado do Rio 

Grande do Norte, tendo recebido esse nome em homenagem a padroeira da cidade. 

Surgiu com a construção do conjunto Parque dos Coqueiros na década de 1980, mas 

apesar disso, seus limites só foram definidos em 1993, durante a administração do 

prefeito Aldo Tinoco Filho. Neste bairro estão localizados dois dos três hospitais 

públicos da zona norte, são eles: Hospital Estadual Maria Alice Fernandes e o Hospital 

Municipal da Mulher Dra. Leide Moraes. 

A comunidade Vale Dourado faz parte do bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, e a escola está mais localizada nesta comunidade. Algumas vezes esta 

aparece nas páginas dos jornais que mostram a violência do lugar.  

Contudo, percebemos também que o Vale Dourado vai além, também é um 

lugar de cultura e arte. Diversas manifestações culturais existem e são desenvolvidas, 

tendo a participação de vários jovens envolvidos nas quadrilhas juninas, grupos de 
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dança, capoeira e artesanato. Os idosos também são envolvidos e organizam muitas 

atividades. As crianças são representadas com o grupo “Tocando e cantando poesia”, 

que já recebeu prêmio nacional, e faz parte das atividades da escola em estudo junto ao 

professor de Música.  

Projetos como “Moleque pé no chão” criado pelo Mestre “Moleque” do 

grupo de capoeira Cordão de Ouro, e o projeto “Amigo não oferece drogas, oferece 

arte”, do grupo de dança Artd’rua, também se engajam na tentativa de dar uma 

oportunidade aos moradores fazendo com que os mesmos se afastem das drogas e da 

violência tão presente no cotidiano dessa comunidade.  

 

2.1.1.2. Estrutura Física 

 

A estrutura física de uma escola, aliada a outros aspectos que envolvem este 

universo, pode exercer uma significativa influência sobre a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem. Com o acesso à informação, através de uma biblioteca escolar 

bem equipada, prédios e instalações adequados, limpos e organizados, laboratórios 

específicos, acesso a livros didáticos, dentre outros, há a possibilidade de melhorar o 

desempenho dos alunos. Segundo Kramer (2000), para Piaget "o desenvolvimento 

resulta de combinações entre que o organismo traz e as circunstâncias oferecidas pelo 

meio [...] e os esquemas de assimilação vão se modificando progressivamente, 

considerando estágios de desenvolvimento" (KRAMER, 2000, p.29).  

Porém, é necessário que o funcionamento desta estrutura física e sua 

organização sejam efetivos também, ou seja, os alunos precisam ser estimulados por 

parte do corpo docente e demais que fazem parte da comunidade escolar a preservar 

estes ambientes e frequentá-los e utilizá-los de maneira adequada, para que resulte num 

melhor aproveitamento. 

Na escola Municipal Professor Laercio Fernandes Monteiro a partir de 

observações e informações da própria escola, no que diz respeito a sua estrutura física, 

fora realizada a caracterização do prédio principal, anexos, dependências pedagógicas, 

administrativa, dentre outros. 



63 
 

 

Encontramos uma sala da coordenação onde são realizadas reuniões e 

tomadas decisões entre os gestores; uma sala dos professores que além de ser um 

ambiente para reuniões entre eles e de planejamentos pedagógicos é também um espaço 

de socialização entre os mesmos nos intervalos das aulas, possuindo um banheiro 

feminino e um banheiro masculino; uma secretaria onde são tratados assuntos referentes 

a matrículas e trancamento de matrículas dos alunos; uma sala da coordenação do 

projeto Mais Educação, sala onde ficam os materiais utilizados e onde acontecem 

atividades referentes ao projeto.  

Existe também uma biblioteca que serve como local de estudos e leituras 

dos alunos, tanto em horário de aula em que os professores os levam, quanto fora dos 

horários de aula sendo realizados projetos de leituras, de contação de histórias e 

empréstimo de livros, e uma sala de informática como local de estudo dos alunos no 

horário das aulas, realizando atividades usando programas no computador e fazendo 

consultas à internet, além de confeccionarem convites de eventos da própria escola, 

cartões de datas comemorativas como dia das mães, etc. Destacando para o fato de que 

até o final de 2013 os computadores encontravam-se sem acesso à internet e dos 32 

computadores presentes na sala, 12 estão em funcionamento. 

A escola dispõe ainda de uma sala de recursos multifuncionais que atende 

os alunos com necessidades especiais matriculados na escola com uma professora 

específica, e doze salas de aula onde são realizadas as aulas diariamente; além de uma 

cozinha com uma despensa, local onde são armazenados os mantimentos da escola e 

onde são preparadas as refeições dos alunos, um pátio com mesas, cadeiras e um palco, 

onde são realizadas as refeições dos alunos, reuniões com a comunidade e eventos 

comemorativos da escola, uma quadra de esportes onde são realizadas aulas práticas de 

Educação Física e onde os alunos brincam no horário de intervalo das aulas; e por fim, 

dois banheiros, um masculino e outro feminino, ambos possuem cinco sanitários, sendo 

um para deficientes e três pias, diferenciando-se por no feminino possuir um espelho e 

uma bancada maior de mármore e no masculino um mictório.  

Observamos que a escola possui muita área livre ao redor do pátio e da 

quadra de esportes que poderiam ser melhor utilizadas, tendo em vista que nos horários 

de intervalo os alunos tem praticamente apenas a quadra de esportes como espaço de 
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lazer, e os professores detêm-se, basicamente, ao uso das salas de aula em seus 

processos educativos. 

 

2.1.1.3. Estrutura de Funcionamento 

 

O “Laercio Fernandes”, como também é chamada a escola, oferece apenas o 

Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º anos) e funciona nos períodos matutino, das 07:00 

até às 12:00, e vespertino, das 13:00 às 18:00, sendo que as aulas durante a manhã 

iniciam as 07:00 e terminam às 11:30, e no período da tarde iniciam ás 13:00 e 

finalizam às 17:30. Em 2013, ano de realização do estudo que aqui descrevemos, a 

escola contou com 200 (duzentos) dias letivos, sendo distribuídos por bimestre: no 

primeiro, 51 (cinquenta e um) dias; no segundo, 50 (cinquenta) dias; no terceiro, 48 

(quarenta e oito) dias e no quarto 51 (cinquenta e um) dias letivos e um total de 5 

(cinco) aulas por dia. 

Tanto no turno matutino quanto no vespertino tem-se um total de 12 (doze) 

turmas, preenchendo todas as salas de aula, variando de duas a três por ano, ressaltando 

os 4º anos que possuem mais turmas, no total de 6 (seis), sendo 3 (três) pela manhã e as 

outras 3 (três) à tarde. Com relação ao número de alunos por turma, este varia de 25 

(vinte e cinco) a 35 (trinta e cinco) em ambos os turnos. As turmas que possuem alunos 

com deficiências só podem receber até 25 (vinte e cinco) alunos, destacando as turmas 

de 4º anos e 5º anos que possuíam o maior número de alunos com necessidades 

especiais matriculados naquele ano.  

 

2.1.1.4. Agentes escolares 

 

Sobre os agentes escolares, em relação ao corpo docente, em 2013 a escola 

contava com um total de 39 (trinta e nove) professores, sendo 31 (trinta e um) 

profissionais licenciados em Pedagogia, 3 (três) licenciados em Educação Física, 3 

(três) licenciados em Educação Artística – nesse número o supervisor do PIBID-
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Teatro/UFRN Felipe Fagundes se insere –, 1 (um) licenciado em Música e 1 (um) 

licenciado em Geografia. Desse total, 5 (cinco) profissionais eram mestrandos e 18 

(dezoito) possuíam especialização na área de Educação.  

A escola possui um total de 4 professores da área de Artes, sendo um 

habilitado a lecionar somente Música e os demais a lecionar Artes Visuais, Teatro e 

Dança por possuírem graduação em Educação Artística, embora cada um possua uma 

habilitação diferenciada em sua formação.  

Em relação aos gestores, a escola contava com a Direção de Francisca das 

Chagas Lopes, Especialista em Ensino da Matemática e na Vice - Direção Edson Silva 

também especialista em Ensino da Matemática; a Coordenação Pedagógica era 

assumida na parte da manhã pela pedagoga Fátima Franco, e no período da tarde por 

Josenildo Lima, pedagogo e licenciado em Artes Visuais; e na Coordenação do Projeto 

“Mais Educação”, a pedagoga Ângela em ambos os turnos. 

No pessoal de Apoio tem-se na Secretaria 4 (quatro) funcionários, dos quais 

2 (dois) possuindo Ensino Médio completo, 1 (um) Ensino Médio incompleto e 1(um) 

cursando graduação, 6 (seis) funcionários auxiliares de serviços gerais, 4 (quatro) 

funcionários auxiliares na cozinha e 4 (quatro) porteiros noturnos e 4 (quatro) diurnos. 

Todos estes funcionários são terceirizados, trabalhando 8 (oito) horas por dia, 

distribuindo-se entre os dois turnos.  

A maioria do corpo discente vem do próprio Bairro Nossa Senhora da 

Apresentação e alguns são da Comunidade Olho D’água em Extremoz, próximo ao 

bairro.  A faixa etária dos alunos varia de 6 (seis) a 15 (quinze) anos, sendo esta última a  

idade máxima de permanência no 5º ano do Ensino Fundamental I na escola.  

De acordo com os dados obtidos do ano de 2012, 706 (setecentos e seis) 

alunos se matricularam, porém desse total 581 (quinhentos e oitenta e um) foram 

aprovados, 91 (noventa e um) foram reprovados, 18 (dezoito) foram transferidos para 

outras instituições e 16 (dezesseis) deixaram de frequentar as aulas.  
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2.1.1.5. A Gestão Escolar  

 

A gestão escolar que tem como objetivo planejar formas de organização de 

diversas categorias, no que diz respeito ao corpo escolar, vem se transformando ao 

longo do tempo, e tem tido cada vez mais um caráter democrático, com o intuito de 

inserir todos que fazem parte, direta ou indiretamente, do mesmo. 

A logística organizacional escolar tem como ponto inicial o bom andamento 

da gestão financeira, uma vez que os recursos precisam ser administrados com 

responsabilidade e planejamento, faz-se necessário que os gestores trabalhem junto com 

a comunidade escolar prezando pela transparência dos gastos e das atividades 

desenvolvidas, elaborando orçamentos, definindo prioridades e fazendo com que os 

recursos públicos sejam gastos de maneira que a escola possa desenvolver um bom 

trabalho em todos os campos (VIANA, CAMARGO, 2013, p.8).  

No que se refere à distribuição de recursos (levando em consideração a 

realidade da escola campo de estágio) segundo a Constituição Federal e a LDB, a união 

deve aplicar anualmente, nunca menos de dezoito, e os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos 

compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de 

ensino. (CF Art. 212 e LDB Art. 69). 

Os recursos Federais são distribuídos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) através de programas como o Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDE), e os recursos Estaduais e Municipais são distribuídos 

por meio das secretarias de educação com projetos específicos para merenda, 

manutenção, e compra de materiais. 

Um dos problemas presentes na maioria das realidades do âmbito escolar, 

segundo a fala de alguns gestores da escola, é o atraso dos recursos que são repassados 

pelas secretarias municipais, a verba que o Governo Federal envia para a gestão 

municipal fazer o repasse, na maioria dos casos, não cumpre sua função. Em pesquisa 

sobre o estudo da realidade escolar, foi constatado atraso do repasse para a escola em 

estudo, e muitas vezes falta total de repasse, o que prejudica radicalmente o 

funcionamento da escola, seja em estrutura, merenda ou auxílio didático. Em casos 
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específicos, muitas vezes as aulas foram/são suspensas por falta de merenda, água ou 

outros recursos fundamentais para o funcionamento da instituição. 

As metodologias pedagógicas apontam para a necessidade de considerar a 

realidade sociocultural na programação escolar. De modo que, é preciso entender um 

conjunto de informações a respeito da realidade do aluno, envolvendo desde aspectos 

sociais, culturais e econômicos do ambiente onde este se insere, até aspectos individuais 

que constituem sua identidade e relações de pertencimento no universo que habita.   

Nesse sentido, no que diz respeito à inserção do sujeito no ambiente escolar, 

percebemos, também, a necessidade de conhecer e refletir acerca das características 

operacionais desta instituição, suas estruturas, dinâmicas de funcionamento e como isso 

pode influenciar o processo de aprendizagem.  

O que é possível ver na referida escola, é que a relação da gestão com a 

comunidade é quase que inexistente, apesar da escola ser bastante organizada, quanto 

aos planejamentos, projetos, o contato com os pais e demais funcionários nessa 

construção é perdido, o que seria/é de extrema importância, levando em consideração 

que o contato e o conhecimento com as muitas realidades que envolvem a escola, não só 

as metodologias e formas de administrar dos coordenadores e professores, auxiliam 

nesse processo onde são construídos os meios organizacionais para o bom 

funcionamento do trabalho escolar.  

Diante dessa realidade, aprendemos a entender o universo escolar como 

parte de um contexto maior, que integra as relações sociais nos seus diversos campos, 

planejando uma organização funcional que começa fora do âmbito escolar e que reflete 

diretamente nas ações que são desenvolvidas na escola. 

Para iniciar qualquer tipo de trabalho escolar, é fundamental entender os 

aspectos institucionais que permeiam as ações educativas, o perfil dos recursos 

humanos com os quais iremos trabalhar e os fatores que influenciam diretamente o seu 

dia a dia, como: onde moram? O que aspiram? Do que precisam? Como a estrutura 

escolar influencia no trabalho desenvolvido em sala de aula, pensar e organizar esse 

ambiente de modo coletivo, inserindo a comunidade nesse processo, fazendo com que 

todos sejam participantes ativos nessa construção.
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7 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf Acessado em: 15 de agosto de 2012. 

 

 

No âmbito específico do Ensino de Teatro, passamos a entender melhor, 

através desse estudo, os problemas que a escola enfrenta devido à falta de recursos e 

muitas vezes pelas falhas de planejamento e organização que podem se originar na 

própria gestão, e como isso reverbera em atividades que são planejadas pelo professor 

Felipe Fagundes e não acontecem em sua totalidade por não haver verba disponível para 

materiais específicos. Embora isso não impeça o mesmo de realizar sua práticas 

adaptando aos materiais disponíveis.  

 

2.1.1.6. O Processo de Inclusão Escolar 

 

Em âmbito global, a Declaração de Salamanca determina que as escolas tem 

o papel de:  

 Acomodar todas as crianças independente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir 

crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 

minorias linguísticas, étnicas ou culturais.
7
  

 

 

Em se tratando na nossa realidade nacional, em 2008, o Brasil ratificou a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), bem como seu Protocolo Facultativo, de maneira que o 

documento obteve, assim, equivalência de emenda constitucional, valorizando a atuação 

conjunta entre a sociedade civil e o governo. Nesse sentido, o documento busca 

defender e garantir condições de vida digna a todas as pessoas que apresentam alguma 

deficiência, tendo sido alterado, inclusive, o chamado “modelo médico” para “modelo 

social”, esclarecendo que o fator limitador da pessoa com deficiência não é a 

deficiência, e sim o meio que ela está inserida. Dessa maneira, a deficiência não indica, 

necessariamente, a presença de uma doença e nem que o indivíduo deva ser considerado 

doente.(BRASIL,2010)
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A Constituição Brasileira já determina a igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola. A nossa Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, evidencia que os sistemas de ensino devem 

organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à 

comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das 

diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de todos os alunos. Assim 

como a acessibilidade, eliminando barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação e 

nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informações. 

(BRASIL, 2008) 

Isso proporcionou a permanência das crianças nas escolas regulares, que 

teriam que se adequar as necessidades dos alunos. Com isso vem uma questão, incluir é 

apenas dar as crianças o direito de estarem em sala de aula? 

O processo de inclusão vai além de inserir as crianças com deficiência em 

um ambiente social, ele tem o papel de garantir a participação ativa dos alunos no 

ambiente escolar. Compreendemos ao longo de nossas discussões no âmbito do PIBID 

que oferecer um ambiente inclusivo é dar condições para que todos tenham acesso aos 

mesmos direitos independente de suas diferenças individuais, eliminando todo tipo de 

barreira, pois a inclusão consiste em adequar os sistemas sociais gerais da sociedade de 

tal modo que sejam extintos os fatores que excluem certas pessoas do seu seio.  

Para que a inclusão de alunos com deficiência aconteça de forma total no 

ambiente escolar, é necessário que seja observado em todos os ângulos, que vai desde as 

barreiras arquitetônicas, perpassando pela adequação de materiais, atendimento 

educacional especializado, e que envolva toda a gestão escolar, bem como os familiares 

e uma rede de apoio especializada, pois assim poderá atingir a participação total no 

processo de ensino aprendizagem. 

A Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro, em 2012 com 6 

alunos com deficiências matriculados e apenas 2 frequentando a escola assiduamente, 

oferece um ambiente amplo que favorece a locomoção dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, principalmente aos alunos com deficiência física, pois possui 

rampas de acesso a todas as áreas da escola. 
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Na sala de recursos multifuncionais é oferecido atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, que é feito no mesmo horário da aula, sendo o 

aluno retirado da sala regular para ser atendido, o que não é correto por lei. Isso ocorre 

devido alguns pais morarem longe da escola, e alegarem não poder voltar no contra 

turno, para isso tem que haver uma negociação da escola com os pais, e assim encontrar 

uma forma para que os alunos não sejam prejudicados. Esta sala conta com o 

atendimento de uma professora interprete de libras, e duas pedagogas sendo uma em 

cada turno, que acompanham os alunos, onde são atendidos uma vez na semana tendo o 

horário agendado.  

Os recursos mais utilizados são jogos de cartas, letras de emborrachado, 

jogos para trabalhar a coordenação motora, entre outros, além de fazerem adaptação de 

alguns materiais como lápis, e criarem o sistema de comunicação alternativa através de 

placas. Os computadores desta sala estavam quebrados, e são um recurso que auxiliaria 

de forma significativa os professores, pois a instalação de alguns programas pode 

facilitar a comunicação com os alunos, mas infelizmente isso não acontece. Outra 

preocupação ao que se refere aos alunos com paralisia cerebral, são os recursos para 

melhoramento postural, como cadeiras acolchoadas que não existem na escola, o que 

dificulta a locomoção dos alunos. 

Na sala regular alguns alunos recebem o acompanhamento de um professor 

auxiliar, que é o caso dos alunos com paralisia cerebral, em contrapartida, alunos com 

Síndrome de Down não tem esse acompanhamento. Os alunos com deficiência são 

inclusos com os demais alunos, no entanto alguns professores não planejam de modo a 

atendê-los, e estes alunos são aprovados independente da avaliação do professor. 

Tendo em vista as observações acima vemos que aos alunos está sendo dado 

o direito de estarem em sala de aula, no entanto esta inclusão não se efetiva na medida 

em que eles apenas se fazem presentes nas aulas, às vezes nem isso porque estão na sala 

de recursos multifuncionais em horário de aula, mas não são incluídos no contexto das 

atividades pedagógicas.  
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2.1.1.7. O Projeto Político Pedagógico  

 

A Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro tem seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP) baseado na autoestima, seu foco está no “Resgate da 

autoestima: um mergulho na arte e cultura” – título do projeto –. Segundo o documento 

a instituição acredita que a autoestima é fundamental no processo de ensino-

aprendizagem.  

A formulação desse Projeto Político Pedagógico ocorreu na primeira 

reunião de planejamento coletivo no ano de 2008. Para tal, segundo relatos dos 

funcionários e professores, reuniram-se todo o corpo docente e de funcionários da 

escola e foram realizados estudos sobre alguns teóricos da educação e suas teorias, onde 

eram delegadas aos colaboradores as atribuições que deveriam ser acrescentadas ao 

corpo do projeto. 

Vale salientar, que esses estudos teóricos aconteciam, até a realização desta 

caracterização, periodicamente nos planejamentos semanais. Algumas alterações eram 

encaminhadas para serem priorizadas nestes planejamentos, nos quais o grupo se 

dedicava duas horas por semana, para atender às necessidades da escola que eles 

identificavam naquele momento. 

A missão encontrada no PPP do Laércio Fernandes é: “oferecer um serviço 

educacional de qualidade pautado no compromisso, na integração e no respeito dos 

que fazem esta instituição, através da dinamização do processo de alfabetização de 

forma que todos participem como sujeito críticos e responsáveis pela construção da sua 

história”.  

A escola adota o principio da participação, por entender que o exercício da 

cidadania fundamenta-se na participação da coletividade com o objetivo de uma ação 

geradora de mudança. 

De certa forma, a escola cumpre com o seu PPP, pois mantém constantes 

planejamentos e busca meios para o cumprimento destas propostas pedagógicas. Nela 

acontecem vários projetos, alguns deles voltados para arte e cultura, que incentivam os 
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alunos e dão bons resultados. Nesse sentido, a escola demonstra esforço para cumprir 

suas metas, de trabalhar a autoestima, cultura e arte.  

 

2.1.1.8. A Relação Escola-Comunidade 

 

A relação escola-comunidade é um elemento muito importante que 

recentemente vem ganhando destaque nas políticas educacionais. Esta relação nos ajuda 

a pensar sobre a interação entre a escola e a comunidade, a qual tem sido entendida 

como formas de coexistência entre o estabelecimento de ensino e seus agentes. Tem 

como objetivo envolver a comunidade nas ações escolares, para que de certa maneira 

ocorra uma melhor interação entre ambas, pois a escola é um espaço de socialização e 

de conhecimento, onde a comunidade é parte integrante desta construção. 

Através desta caracterização tornou-se possível observar in loco, como 

funciona esse processo entre a instituição de ensino e seu entorno. 

Na Escola Municipal Laércio Fernandes, que é nosso locus de estudo, essa 

relação se faz presente no programa Escola Aberta. O programa consiste em 

proporcionar à população a utilização do espaço escolar durante os fins de semana, mais 

especificamente aos sábados, das 08h00min às 17h00min, por determinação do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), sendo oferecidas atividades esportivas e 

culturais a população, como capoeira, futebol de salão, judô, costura, pintura entre 

outros, por profissionais que residem na mesma comunidade em que se encontra a 

escola. 

Quando a comunidade participa diretamente das ações ocorridas na escola, 

cria-se um sentimento de valorização e assim, o aumento dessa interação entre escola-

comunidade ocorre, propiciando melhorias na educação. É com ajuda da comunidade 

que a escola exerce seu papel na educação e formação do cidadão, seria interessante que 

um planejamento pedagógico, de qualquer que seja a disciplina, versasse por ampliar e 

estreitar essa relação. E ainda, fazer dessa relação um importante aliado numa 

atualização constante do estudo da realidade escolar.  
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2.1.1.9. A Dinâmica Sócio-Cultural da escola 

 

A escola para além de um ambiente de formação de conteúdos se apresenta 

como mais um meio de aprendizado, conhecimento e produção cultural, atuando como 

meio socializador na comunidade, entendendo assim, que o meio escolar deve deixar de 

ser somente um distribuidor de conteúdos, construindo conhecimentos de modo a 

almejar uma formação cidadã, com criticidade e reflexão, e entendendo que educar é 

promover cultural e socialmente o ser humano. Paulo Freire (2008) completa que 

“educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 2008, p. 98), e intervir no 

mundo aqui, para nós, é buscar novas formas de olhar e intervir na realidade.  

Um passo importante nesse sentido é reconhecer que cada indivíduo, dentro 

ou fora do contexto escolar, é um sujeito sociocultural, dotado de historicidade, 

sentimentos, ideias, visões e realidades de mundos diferentes, e, portanto, agentes desse 

processo e desse fazer do conhecimento que se inicia nos muros da escola, mas que 

precisam e devem refletir para além deles.  

Nesse processo, em que vimos a necessidade do estudo da realidade, de 

forma a conhecer, entender e procurar saber quais realidades estão sendo movidas nessa 

construção, pudemos pensar em como ajudar e enriquecer essa dinâmica, sabendo e 

respeitando a ideia de que cada ser traz consigo sua bagagem cultural, Sacristan e 

Gomez (1994), defendem esse pensamento: 

O mundo real não é um contexto fixo, não é só nem principalmente o 

universo físico. O mundo que rodeia o desenvolvimento do aluno é hoje, 

mais que nunca, uma clara construção social onde as pessoas, objetos, 

espaços e criações culturais, políticas ou sociais adquirem um sentido 

peculiar, em virtude das coordenadas sociais e históricas que determinam sua 

configuração. Há múltiplas realidades como há múltiplas formas de viver e 

dar sentido à vida. (SACRISTÁN, GOMEZ, 1994, p. 38) 

 

Na Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro, percebemos 

que a dinâmica, caminha para esse sentido, embora que a passos lentos e com uma 

grande descrença por parte dos professores, alunos e demais funcionários, já podemos 

ver que iniciativas como os projetos da escola aberta (escola aberta à comunidade), são 

planejados e desenvolvidos levando em consideração a realidade dos alunos, quais suas 

necessidades e como as atividades podem influenciar a motivação interior de cada um.  
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Essas dinâmicas, não só voltadas para projetos da escola aberta, mas 

também sobre o funcionamento e dia a dia na escola, aulas, merenda, toda a organização 

da escola enquanto instituição do fazer conhecimento deve refletir e atravessar os muros 

da mesma, de modo que um aluno venha a pensar, juntamente com seu professor, em 

ações que possam incluir a sociedade naquilo que é discutido e pensado dentro dos 

muros, e esse conhecimento seja também uma troca, onde o professor cresce com a 

subjetividade do aluno, o coordenador aprende com a dinâmica das merendeiras e assim 

o ciclo se forme de maneira que todo o corpo escolar seja um só, e o conhecimento não 

esteja voltado somente para uma base que é hierarquizada há tempos, fechando e 

minimizando a capacidade que todo ser agente tem em si. 

Nessa perspectiva na escola acontecem projetos socioculturais, meios de 

ligação com a ideia geral do PPP, de trazer a autoestima como meio de garantir a boa 

educação e relação ensino-aprendizagem através da arte e cultura.  

O Programa Mais Educação é um projeto que acontece no contra turno dos 

alunos matriculados na escola e os atende nas mais diversas áreas, como esportes, 

teatro, música, acompanhamento pedagógico (letramento, matemática), profissional e de 

formação de cidadania. O Projeto Contação de Histórias acontece uma vez por semana, 

onde cada turma é levada à biblioteca da escola uma vez por semana e é feita a leitura 

de uma obra. É também nesse momento em que os alunos podem fazer empréstimos de 

livros, sendo estes devolvidos na semana seguinte.  

Existe a Horta Escolar, sob responsabilidade do Projeto Mais Educação, que 

também realiza discussões sobre educação ambiental e boa alimentação. O Projeto 

Cantando e Tocando Poesia é coordenado pelo professor de música Edson Moura no 

turno matutino, como espaço de ensaio é utilizado o pátio da escola, onde são 

valorizadas as cantigas de rodas e músicas regionais. O Projeto Conquiste um Amigo 

geralmente desenvolvido no segundo semestre do ano letivo pelos professores da escola 

durante os intervalos realiza atividades recreativas com os alunos. E o PIBID-Teatro, 

que visa melhorias no Ensino de Arte na escola.  

A perspectiva que estes projetos todos trazem é de melhoria na relação 

ensino-aprendizagem na instituição, bem como a promoção da socialização e da 

cidadania, muito buscadas em seu Projeto Político Pedagógico. É também uma tentativa 

de levar à escola os familiares dos alunos, mas esse objetivo praticamente não se 
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efetiva. O que dificulta esse pensamento e/ou iniciativa é a falta de continuidade e de 

diálogo com a comunidade exterior, também o contato dessas ações fora do muro da 

escola. Ela continua sendo, pelo que pudemos perceber em conversas informais com 

alguns pais e professores, um lugar onde seus filhos vão estudar para obter um 

certificado e talvez ter uma condição de vida melhor. 

 

2.1.2. As observações em sala de aula 

 

Simultaneamente à Caracterização do ambiente escolar, os bolsistas do 

PIBID-Teatro/UFRN realizaram a observação das salas de aula nas quais o professor 

supervisor Felipe Fagundes lecionava e a partir das observações e reflexões feitas em 

grupo sobre as realidades observadas – muitas vezes pontos de vista bastante distintos 

vieram á tona – em consonância com os dados coletados durante a caracterização essa 

realidade escolar foi sendo problematizada.  

Nas observações em sala de aula, percebemos como é forte a influência do 

funk na realidade dos alunos, em diversas atividades propostas nas disciplinas de Arte o 

funk esteve bastante presente; na maioria dos exercícios propostos onde a música e a 

dança, se faziam presentes, os alunos direcionavam experiências vivenciadas à 

exemplos relacionados ao funk, principalmente o chamado funk ostentação, conhecido 

por características muito particulares nas vestimentas de seus representantes e na 

exibição de bens materiais de luxo, que tem ganhado força em nosso país.  

É importante ressaltar aqui, que para alguns bolsistas esse fato revelou-se 

surpreendente, tendo em vista que a questão do funk não apareceu no mapeamento 

cultural do bairro feito na primeira fase do processo de pesquisa realizado pelos 

bolsistas.  

Em alguns debates dentro da academia e muitas vezes fora dela também, 

vemos que as culturas tidas como de classe de massa são excluídas ou menosprezadas, e 

precisamos ficar atentos a esses posicionamentos, levando em consideração os rumos 

que o conhecimento e a formação nos leva, que entendem o processo cultural como as 

vivências e experiências do povo. Por vezes, passamos a menosprezar e excluir pessoas, 
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seja por sua classe social, sua falta de acesso a outras culturas ou a simples diferença de 

produções culturais e isso não pode e não deve ser uma atitude em sala de aula e nem 

deve ser reforçada frente ao corpo discente, devemos trabalhar a partir desse olhar 

diverso e mais próximo do universo dos alunos.  

Desse modo, a reflexão que ficou é que devemos utilizar os conhecimentos 

que os alunos levam para a escola e procurar meios para que o processo de 

aprendizagem seja também prazeroso, que se o estilo musical que eles gostam é o funk, 

então que ele seja trabalhado da melhor maneira, como mais uma ferramenta para o 

crescimento e a educação que estamos construindo dia a dia, sem negar a eles, é claro, o 

direito de ampliar esse universo musical e conhecer uma série de outras produções.  

Contudo, apesar da reflexão ter acontecido, de termos percebido a 

necessidade de partir dessa cultura prevalente, a temática “funk” não foi incluída em 

nenhum momento do planejamento pedagógico, não foi incluído no documento escrito, 

e nem aconteceu o estabelecimento dessa relação entre as preferências dos alunos e o 

conhecimento que o professor detém sobre o assunto. Percebemos essa marca de 

contradição apenas no momento da escrita desta dissertação, e revelou-se como um 

importante questionamento ao processo de elaboração da programação que construímos 

principalmente no que diz respeito a considerar, de fato, o que estávamos observando 

em sala de aula, e o que realmente estava chamando nossa atenção, considerando apenas 

o nosso lugar de fala.   

Ainda sobre nossas constatações, vimos que na maioria das turmas, 

principalmente nas turmas finais do Ensino Fundamental I, onde em tese isso não 

deveria acontecer, foi alto o índice na deficiência em leitura, e consequentemente em 

escrita e expressão coerentes; alguns alunos não chegaram ao 4º ano alfabetizados e não 

conseguem escrever uma palavra completa, alguns chegam a escrever letras que não 

apresentam o menor sentido juntas.  

Diante disso e compreendendo que na fase do chamado “Estudo das 

Realidades” os participantes são levados a questionar os modelos explicativos propostos 

sobre a realidade, decidimos superar o modelo explicativo que temos sobre as 

bibliotecas escolares como o lugar onde são guardados os livros e raramente os alunos 

tem acesso – a não ser em momento de punição – e explorar um pouco mais esse 

equipamento escolar com vistas a problematizar melhor, no currículo, a questão 
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observada acima citada. Esse estudo possibilitou aos bolsistas além da reflexão acerca 

da temática, a construção de artigos e apresentações de comunicações orais em 

encontros de área a fim de discutirem entre os pares a questão. Por isso, no tópico 

seguinte será problematizada mais profundamente o equipamento escolar biblioteca.  

Vale salientar, inclusive, que infelizmente, por uma série de fatores, como o 

não envolvimento efetivo de alguns bolsistas nas atividades, a falta de interesse por esse 

recorte específico, e também da falta de tempo hábil para fazê-lo por parte daqueles que 

se interessaram, não foi possível problematizar outros equipamentos escolares como a 

quadra de esportes, a horta escolar, o laboratório de informática, e outros disponíveis na 

instituição. O que, de certa forma, também causou deficiência na elaboração da proposta 

pedagógica, tendo em vista que os equipamentos que não foram problematizados, ou 

não foram compreendidos adequadamente e aproveitados como tal, ou sequer foram 

considerados no momento de elaboração da programação.  

 

2.1.2.1 Problematizando o Equipamento Escolar: Biblioteca 

 

Vivemos numa sociedade conflitante e competitiva, resultado de um 

processo histórico e desenvolvimento tecnológico que culminou na globalização. Esse 

tipo de sociedade necessita de cidadãos com consciência crítica e reflexiva, e isso só 

pode ser alcançado, por meio de uma educação qualitativa, que oriente os atores que 

dela dispõe para um melhor desempenho individual e coletivo durante o processo de 

formação do cidadão, como afirma Quinhões (1999), a biblioteca escolar revela-se 

como um importante instrumento nesse processo. 

Vimos ao pesquisar que a Biblioteca Escolar, por exemplo, poderia ser uma 

importante aliada em algumas atividades relacionadas a determinados conteúdos como 

Dramaturgia Textual, e para amenizar os déficits mencionados. Esse ponto no currículo 

foi pensado cuidadosamente, pois não haveria como trabalhar com a escrita de textos, 

ao menos de imediato, se muitos dos alunos não possuíam o nível de leitura e escrita 

correspondente ao seu nível educacional, portando optou-se por trabalhar leituras e 

reescrita de histórias, fazendo uso do espaço e dos materiais da biblioteca durante as 
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aulas na proposição pedagógica elaborada após as discussões na fase de Organização do 

Conhecimento.  

Compreendendo que ensinar teatro significa desenvolver um processo de 

aquisição de linguagem onde “a aprendizagem de leituras e a produção de escritas se faz 

na criação e manipulação de signos de ideias e conteúdos, construindo modos de dizer 

estratégias de desvendar“ (ARAÚJO, 2005, p. 90), decidimos que estas capacidades 

seriam consideradas ao elaborar o documento referente à proposta pedagógica do 

Ensino de Teatro para a Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro. 

Pensando nesse processo formativo e acreditando na biblioteca escolar 

como instrumento importante deste, decidimos problematizá-la enquanto equipamento 

para posteriormente pensar em práticas pedagógicas do Ensino de Teatro relacionadas a 

ela, de maneira a contribuir no processo formativo dos alunos. Para tal, é preciso 

compreender o papel da informação e da leitura, e como a biblioteca deve funcionar, 

além de pensar as relações que devem existir com a mesma dentro do ambiente escolar. 

Em um mundo globalizado onde informação é ao mesmo tempo dinheiro e 

poder, pois num mundo predominantemente capitalista como o nosso tudo gira em torno 

da lucratividade, “para que o homem se construa dentro da sociedade, precisa ele de 

conhecimento – uma forma de poder e de uma fonte de sobrevivência” (CALDIN, 2003, 

p.11). A informação, quando bem compreendida, pois algumas são apenas mais uma 

forma de manipulação da grande massa social, possibilitam a compreensão do meio em 

que se vive, e das condições de ação de indivíduo na sociedade. 

O acesso à informação aliado à leitura – uma prática que incita espírito 

crítico –, é a chave para uma cidadania ativa, pois permite cogitar possibilidades, fazer 

relações entre as diversas mídias, refletir, e principalmente, permite saber colocar nossas 

opiniões de forma clara, expressando nosso posicionamento frente às diversas situações, 

mostrando que não nos tratamos de massa manipulável, e sim de sujeitos ativos na 

sociedade, com direitos e deveres, e que sabemos reconhece-los.  

Ou seja, a leitura traz benefícios práticos também, como o desenvolvimento 

da escrita e da fala, que é um déficit perceptível nos alunos da Escola Municipal 

Professor Laércio Fernandes Monteiro, em consequência, e muita, da não alfabetização 

de qualidade. Sendo importante mencionar que não entendemos ler apenas como 
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decodificação de signos, para nós, passa pela compreensão do leitor sobre aquilo que lê, 

e vai até a relação que ele consegue criar com o texto.  

De acordo com Bernardino (2008) “na produção de sentidos, o leitor 

desempenha papel ativo, sendo as inferências um relevante cognitivo referente a esta 

atividade. Esta ação promove uma interação recíproca entre leitor e texto” 

(BERNARDINO, 2008, p.766). Nesse contexto a escola tem um papel bastante 

relevante, pois ela é o primeiro local que de forma consciente e intencional promove a 

produção de leitura e escrita, ou pelo menos deveria ser. 

 O indivíduo crítico e reflexivo que tanto se almeja formar também é fruto 

do ambiente estudantil, e é na fase escolar que o sujeito é orientado a princípios como 

dignidade individual e coletiva, igualdade de direitos, participação e responsabilidade 

social, que nortearão toda a sua vida. 

Percebendo o poder reflexivo e crítico que a informação aliada à leitura 

pode dar ao indivíduo, e o papel da escola e do processo educativo na formação do 

cidadão, é que pensamos a biblioteca escolar como elo que resultará na transformação 

da informação em conhecimento, se ela for utilizada de forma adequada nas escolas. 

No Manifesto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência, e a Cultura (UNESCO) de 1976 sobre a biblioteca escolar, são dados 

apontamentos da importância da mesma nas escolas, como: 

A biblioteca escolar disponibiliza serviços de aprendizagem, livros e recursos 

que permitem a todos os membros da comunidade escolar tornarem-se 

pensadores críticos e utilizadores efetivos da informação em todos os 

suportes e meios de comunicação. 

 

O Manifesto coloca que a biblioteca escolar propicia informação e ideias 

fundamentais para o bom funcionamento da sociedade, além de habilitar os alunos para 

a aprendizagem ao longo da vida, desenvolvendo sua imaginação, e preparando-os para 

viver como cidadãos responsáveis. E que, para isso acontecer, é necessário que as 

bibliotecas funcionem bem, que espaço físico, mobília e acervo estejam em perfeita 

ordem, e que horário de funcionamento e as ações da biblioteca sejam pensados de 

acordo com cada realidade escolar, devendo sempre haver integração com a sala de 

aula.  
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Contudo, embora no Brasil seja muito comum às escolas terem um espaço 

reservado para leitura, as chamadas “salas de leitura”, e mesmo as bibliotecas, na prática 

muitas vem sendo usadas de modo inadequado, sendo utilizadas como depósitos de 

livros, e também como local de punição para os alunos. A esse respeito Amato e Garcia 

(1996), afirmam: 

A biblioteca é vista muitas vezes como um lugar em que são armazenados 

livros para leitura; um lugar destinado a alunos considerados indisciplinados, 

ou ainda, de disseminação, da informação. Por sua vez, o bibliotecário é visto 

como um elemento que executa meramente técnicas e a sua formação 

pedagógica, cultural e social é deixada de lado. (AMATO e GARCIA, 1996, 

p.13) 

 

Na citação acima os autores nos revelam quatro situações: a biblioteca como 

depósito de livros, como um lugar de castigo, lugar onde informações são passadas e 

repassadas, e o Bibliotecário meramente técnico. Esse modo de uso da biblioteca afasta 

os alunos do local, pois coloca para eles uma imagem negativa do mesmo, além de 

reforçar a ideia ultrapassada de que ensino é transmissão de conhecimento, quando a 

muito tempo já se pensa a construção deste.  

Dentro dessa perspectiva apontada por Amato e Garcia (1996), a figura do 

bibliotecário é relevadora. Ela é responsável por mostrar como a biblioteca é vista na 

escola, como esse ambiente é compreendido e utilizado. Se temos um Bibliotecário 

estritamente técnico e que tem a responsabilidade de efetuar empréstimos e devoluções 

e organizar as prateleiras de livros, já fica perceptível que ele não possui nenhuma 

relação pedagógica com os alunos e professores da instituição, quando na verdade esse 

profissional deveria ser um aliado ao professor, qualificando o ensino de sala de aula. 

Sobre o Bibliotecário, Corrêa (2002), esclarece que: 

O bibliotecário escolar tem uma tarefa difícil: cativar e conquistar o estudante 

e fazer com que este se sinta a vontade dentro da biblioteca escolar. Por isso 

Douglas (1971) afirma que “o bibliotecário deve compreender as crianças, 

saber conquista-las, dirigi-las, ter espirito de curiosidade, animação, boa 

saúde, tato, entusiasmo, energia e saber lidar com adultos tanto quanto com 

criança”. (CORRÊA, 2002, p.116) 

 

Desta maneira o funcionário responsável pela biblioteca também é 

responsável por instigar e incentivar a leitura das pessoas que a frequentam, além de 
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estimular a visita à mesma por parte daqueles que são distantes dela. E para isso, a 

relação entre os professores de sala de aula e o bibliotecário é indispensável. 

Na escola em estudo, existe um projeto no qual uma vez por semana cada 

turma deveria ser levada pelos professores pedagogos à biblioteca, que conta com uma 

pedagoga e não uma bibliotecária de formação no cargo, onde os alunos participariam 

de um projeto desenvolvido no local, onde lhe seriam contadas histórias, seria realizada 

leitura de uma obra escolhida, mas nem todos os professores participam da atividade 

por uma série de motivos elencados, inclusive, a falta de tempo para cumprir o conteúdo 

programático. 

Neste dia da atividade do projeto, seria também o momento de cada aluno 

fazer o empréstimo de uma obra de sua escolha para empréstimo, sendo o livro 

devolvido na semana seguinte, o que seria uma boa ideia se os alunos, de fato, 

participassem, mas a maioria não realiza empréstimos e não tem tanto interesse pelos 

materiais.  

 Então, revela-se necessário que em sala de aula os professores devam estar 

preocupados primeiramente em compreender a realidade dos seus alunos e adequar os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais a esta realidade identificada, de 

modo a fornecer um ensino que verse por uma formação crítica. E pensando a leitura 

como um meio pelo qual nos tornamos criadores e autores de reflexão sobre a nossa 

própria História, deve ser indispensável o incentivo à mesma.  

Os professores devem em sala de aula colocar a importância do hábito de ler 

aos seus alunos, além de mostrar-lhe a importância e como se dá esse processo. O 

profissional docente deve incentivar o corpo discente a ler, seja levando os alunos á 

biblioteca para pesquisar, para aprender a manusear determinados manuais, produzirem 

seus próprios livros com suas histórias, dentre outras atividades, e fazer isso de modo 

prazeroso para que eles sintam a vontade de voltar.  

E por sua vez, o bibliotecário deve receber esses alunos, trabalhar junto ao 

professor, e propor atividades lúdicas, contação de histórias, dentre outras atividades 

que gerem interesse nos alunos em ler, e que sejam práticas prazerosas, na medida em 

que pensando numa proposta freireana de educação, o prazer, a alegria e a seriedade são 

requisitos para o ato de conhecer como afirma Saul (2011).  
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Professores, Bibliotecários, e Gestão Escolar, devem compreender que a 

Biblioteca escolar consiste em: 

Um centro ativo de aprendizagem, portanto precisa ser vista como um núcleo 

ligado ao esforço pedagógico dos professores e não como um apêndice das 

escolas. A biblioteca escolar, portanto, deve trabalhar com os professores e 

alunos e não apenas para eles. (HILLESHEIM; FACHIN, 2003/2004, p. 37) 

 

De modo que as bibliotecas sejam pensadas para alunos e professores, 

despertando o interesse de ambos em visita-la e trabalhar junto a ela. Não se pode 

pensar a biblioteca como um apêndice à escola, escola e biblioteca devem se completar.  

Vemos que isso não acontece na escola analisada, tentativas existem, mas 

não conseguem se efetivar. Logo se revela preciso repensar o planejamento escolar 

como um processo contínuo-participativo do professor regente, bibliotecário e equipe 

técnico-pedagógica para reestruturar as funções da biblioteca na escola de maneira que 

esse ambiente possa exercer seu papel, de através do incentivo a leitura, dando acesso à 

informação e a auxiliando na sua transformação em conhecimento, formar através da 

ação pedagógica alunos que serão efetivamente cidadãos críticos e reflexivos. 

(QUINHÕES, 1999) 

Logo, percebemos a necessidade de considerar durante a elaboração da 

programação para Teatro a realidade vivenciada pelos alunos, considerando os índices 

de deficiência de leitura e escrita deles, aproveitar o que a escola oferecia de 

infraestrutura e programas em favor desse currículo.  
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2.2. ORGANIZANDO CONHECIMENTOS 

  

Em relação à organização do planejamento pedagógico, a primeira fase é o 

momento em que apreendemos a realidade e criamos a necessidade de compreender 

melhor essa situação, problematizando-a, e a segunda, basicamente, segundo Paiva e 

Pernambuco (2013) é o “estudo das partes do conhecimento universalmente construído, 

o conteúdo escolar renovado, sempre sob a forma de problematização, sem deixar de 

dar prioridade a conhecimento já acumulado” (PAIVA, PERNAMBUCO, 2013, p. 66), 

a essa etapa as autoras chamam de Organização do Conhecimento.  

Nesse segundo momento predominam as falas dos programadores de 

atividades, os professores e seus colaboradores, no caso do PIBID-Teatro o professor 

coordenador, o professor supervisor e os bolsistas, e ocorre aí a inserção de novos 

elementos de análise sobre os conteúdos universalmente edificados. Na prática que 

desenvolvemos no subprojeto foi neste momento em que elaboramos a programação 

pedagógica propriamente dita, o documento escrito.  

De imediato, frente à proposta, foi preciso definir sob qual ótica de currículo 

estaríamos desenvolvendo nossa atividade, e, diante do quadro vivenciado e aporte 

teórico-metodológico utilizado, o que seria mais apropriado e que corresponderia à 

nossa ideia de Educação Dialógica.  

Nesse sentido, concordamos com Libâneo (1994), compreendendo que o 

ensino não se reduz à transmissão de conhecimentos na forma de transferência da 

cabeça do professor para os alunos, mas é um processo no qual a transmissão pelo 

professor se combina com a assimilação ativa dos alunos, levando em consideração seus 

conhecimentos prévios e sua realidade social, de modo que se estabeleça a construção 

do conhecimento.   

Vasconcelos (2009) entende o currículo escolar como aquilo que os alunos 

devem aprender em sua fase de escolarização, e nesse sentido aponta que há que se 

observar as diferentes concepções de currículo no âmbito da escola. Para ele são duas: o 

currículo como proposta curricular configura-se como a seleção e organização de 

experiências de aprendizagem e desenvolvimento feitas pela instituição de ensino, um 

caminho a ser percorrido sob uma prescrição sequencial; e o currículo como percurso 
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seria aquele que considera o percurso feito pelo sujeito na escola, ou seja, sua trajetória, 

o “curso da vida” e o relaciona diretamente aos objetivos a serem alcançados pelo 

ensino dentro da instituição. (VASCONCELOS, 2009, p. 54) 

Nessa primeira concepção de proposta curricular, o currículo é visto de 

forma restrita, sendo definido como o modo pelo qual se selecionam, distribuem e 

avaliam conhecimentos nas escolas. Entendido como “grade curricular” e apresentado 

ao professor de forma impositiva, tem de ser cumprido. Sousa (2010) aponta que 

currículo pode ser definido como tudo aquilo que precisa ser ensinado e aprendido 

segundo uma ordem de progresso determinada num ciclo de estudos. 

Na segunda perspectiva a construção do currículo se apresenta numa visão 

construtivista, considerando que os conhecimentos, embora universalmente construídos 

ao longo da história, não estão acabados e sim participando de um processo de constante 

construção e criação, devendo ser esse conhecimento erguido numa relação de ensino-

aprendizagem que está conectada à realidade dos agentes educacionais envolvidos no 

processo e que compreende o tempo de percurso diferenciado de cada sujeito. 

Considerando os apontamentos de Paiva e Pernambuco (2013) em relação à 

construção do programa escolar, o qual elas afirmam não visualizarem, numa visão 

dialógica de ensino, essa construção a não ser sobre a ótica construtivista, que leva a 

considerar para esse planejamento as pesquisas no campo da psicologia do 

desenvolvimento cognitivista e as pesquisas da psicologia social, percebendo que a 

ação, elaboração e geração de um aprendizado é o produto final de uma conexão entre a 

escola e o contexto material e social em que está inserido o aluno, percebemos que a 

compreensão do currículo como percurso seria a mais adequada à nossa atividade.  

Nesse aspecto, é importante mencionar que, além de considerar as 

problematizações feitas durante o Estudo das Realidades em relação com o 

conhecimento específico da área de conhecimento, durante a elaboração da proposta 

curricular para o Ensino de Teatro consideramos a divisão de Piaget em relação aos 

estágios de desenvolvimento humano, embora compreendamos essa ideia como um 

aporte norteador e não como uma ideia fechada em que todos os indivíduos podem ser 

inseridos nessas categorias.  
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Utilizamos a divisão dos estágios de desenvolvimento humano por entender 

que representam um salto qualitativo na compreensão do desenvolvimento dos seres 

humanos, na medida em que evidencia uma tentativa de integração entre o sujeito e o 

mundo que o circunda.  

Segundo Furtado, Bock e Teixeira (1999), Piaget considera que existem 

quatro períodos no processo evolutivo da espécie humana, são eles: 1º período, 

sensório-motor (0 a 2 anos), 2º período, pré-operatório (2 a 7 anos), 3º período, 

operatório concreto (7 a 11 anos), e 4º período, operatório formal (11 anos em diante).  

Em linhas gerais, os estágios caracterizam-se por: Sensório-motor, onde a 

criança busca adquirir controle motor e aprender sobre os objetos físicos que a rodeiam; 

Pré-operatório, que coincidente com a fase pré-escolar, é o estagio no qual a criança 

inicia a construção da relação causa e efeito, bem como das simbolizações. É a chamada 

idade dos porquês e do faz-de-conta; Operatório concreto, no qual a criança começa a 

lidar com conceitos abstratos como os números e relacionamentos, começa a construir 

conceitos, através de estruturas lógicas, consolida a conservação de quantidade e 

constrói o conceito de número. Seu pensamento, apesar de lógico, ainda está preso aos 

conceitos concretos, não fazendo ainda operações com proposições puramente verbais. 

Esse estágio é caracterizado por uma lógica interna consistente e pela habilidade de 

solucionar problemas concretos; Operatório formal, fase em que a criança amplia as 

capacidades conquistadas na fase anterior, já consegue raciocinar sobre hipóteses na 

medida em que ela é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e através deles 

executar operações mentais dentro de princípios da lógica formal. (FURTADO, BOCK, 

TEIXEIRA, 1999, p. 37).    

Cada uma dessas fases é caracterizada por formas diferentes do ser humano 

se relacionar com a realidade em que está inserido e é sujeito ativo na mesma. De uma 

forma geral, todos os indivíduos vivenciam as quatro fases acima mencionadas na 

mesma sequência, mas o início e o término de cada uma delas pode sofrer variações em 

função das características da estrutura biológica de cada indivíduo e dos estímulos 

proporcionados pelo ambiente em que estiver inserido. Por isso mesmo, conforme dito 

anteriormente, “a divisão nessas faixas etárias é uma referência, e não uma norma 

rígida” (FURTADO, BOCK, TEIXEIRA, 1999, p. 38).  
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Vale salientar que, sobre a matriz biológica e psicológica desenvolvida por 

Piaget, Saul (2011) aponta que há também a sugestão da necessidade de um 

conhecimento prévio para que, por sucessivas assimilações e acomodações, se possa 

construir um novo conhecimento.  

Como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) nos lembram, amparados 

nas contribuições de Piaget, Vigostsy, Wallon, entre outros, aprender é uma ação 

individual, no entanto sempre inerente ao seu contexto.  

E, apesar de concordar e construir relações entre essas teorias, também 

concordamos com Sousa (2010) ao afirmar que não é interessante tentar definir 

currículo, e sim compreendê-lo, pois “uma definição não nos revela o que é, 

essencialmente, o Currículo: uma definição nos revela o que uma determinada teoria 

pensa o que o Currículo é” (SOUSA, 2010, p.14), e que deve-se descobrir ao longo do 

caminho, a partir das relações entre teoria e prática, como cada educador e cada grupo 

entende o que para ele(s) é um currículo.  

Durante o desenvolvimento do currículo nesta segunda fase, direcionamos 

nossa proposta para a noção de diálogo freireano, que segundo Paiva e Pernambuco 

(2013) “está vinculada à ação, na medida em que o pronunciar o mundo (meta central de 

qualquer diálogo nesta concepção) é ao mesmo tempo compreendê-lo e transformá-lo” 

(PAIVA E PERNAMBUCO, 2013, p. 11).  

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) afirmam que:  

A aprendizagem é um processo interno que ocorre como resultado da ação de 

um sujeito. [...] se a aprendizagem é o resultado de ações de um sujeito, não é 

o resultado de qualquer ação: ela só se constrói em uma interação entre o 

sujeito e o meio circundante, natural e social. (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2002, p. 122)  

 

E, baseando-se nas ideias de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), 

Araújo (2005) entende a fase de Organização do Conhecimento como o momento que 

possibilita a introdução de novos elementos, outras formas de conhecimento 

sistematizado, que possibilitem ampliar a compreensão acerca do objeto de estudo, no 

caso, as práticas teatrais e suas pedagogias. Por isso suas considerações acerca dos 

processos pedagógicos do Ensino de Teatro foram tão importantes no momento de 
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selecionar conteúdos e problematizá-los junto à realidade escolar delineada na fase 

anterior, considerando questões referentes à escola e ao corpo discente.  

Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento do 

currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 

permeadas pelas relações sociais, em que se devem articular vivências e saberes dos 

estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados, contribuindo, desse 

modo, para a construção da identidade do educando, conforme Sousa e Souza (2010).  

Por isso a ideia de pensar uma proposta que prezasse pela compreensão 

desses sujeitos enquanto construtores da própria realidade, fazedores e sujeitos da 

História e não submissos a ela, tendo em vista que a escola pública, que é a escola das 

classes populares, sendo “o único espaço possível para as classes populares de se 

educar, no sentido que a escola dá à educação e que ainda é considerado valor na 

sociedade” (GARCIA, MOREIRA, 2006, p.25), e deve ser a responsável por lhe fazer 

pensar essa emancipação.  

Assim como na fase anterior os bolsistas foram divididos para elaborar, sob 

supervisão do Professor Felipe Fagundes e do Prof. Dr. Sávio Araújo, as propostas 

curriculares, ou planejamentos pedagógicos, como preferimos chamar entre o grupo, 

para o Ensino de Teatro de cada ano letivo do Ensino Fundamental I oferecido pela 

escola, ou seja, do 1º ao 5º anos, respeitando a divisão anteriormente feita durante as 

observações de sala de aula tendo em vista o maior contato com a realidade de cada 

turma que os bolsistas tiveram nessa fase.  

As propostas eram compartilhadas durante os encontros presenciais, além de 

discutidas com outros professores da escola durante reuniões de planejamento semanais 

ocorridas na mesma, a fim de que todos pudessem fazer seus apontamentos e assim as 

propostas fossem sendo construídas em conjunto.  

Contudo, o principal ruído nessa fase específica do processo é que, as ideias 

de construção em conjunto funcionaram bem enquanto ideia, mas na prática não 

conseguimos que os demais professores realmente se posicionassem frente ao nosso 

trabalho, muitos ficaram alheios a ele, e também não conseguimos, efetivamente, 

construir uma proposta com o grupo PIBID-Teatro/UFRN como um todo; foram 

construídas propostas separadas e que, por vezes, não conseguem unidade, nem 
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apresentam uma continuidade em relação às pretensões de desenvolvimento do corpo 

discente.   

Além disso, sentimos durante a elaboração da proposta pedagógica, fazendo 

uso do levantamento feito do Estudo da Realidade, que pouco consideramos daquilo que 

nossos alunos do Ensino Fundamental I nos ofereceram durante nossas observações 

participantes em sala de aula, das conversas com eles sobre seu universo, pouco foram 

ouvidos por todos nós, o que é um grande problema nesse sentido, ao querermos 

defender uma proposta dialógica, que em seu momento de elaboração esqueceu-se da 

contribuição de agentes tão importantes nesse processo que são os alunos.  

Essa deficiência no processo, ocorrida, além de outros fatores, também por 

ser o primeiro contato dos bolsistas com proposições dialógicas, ficou evidenciada 

durante a análise do material construído e principalmente na transposição disso para a 

sala de aula, sendo o grande desafio encontrar maneiras de transpor essas barreiras 

dentro da sala de aula, nos planos de aulas diários, como será evidenciado na fase de 

Aplicação do Conhecimento.  Reconhecemos, então, que “manter uma perspectiva 

dialógica na medida em que os recortes de conhecimento são aprofundados é um 

desafio particularmente difícil para qualquer professor” (ARAÚJO, 2005, p. 100), na 

medida em que é preciso cuidado para não impor aquilo que ele acha relevante em 

detrimento das realidades vivenciadas.  

Brandão (1986) faz o seguinte questionamento: “Quem educa o 

pesquisador?”. O autor nos apresenta uma reflexão acerca disso:  

O pesquisador, como educador, o líder político ou religioso e o dirigente 

sindical também precisam ser educados e esta educação só pode vir no bojo 

de sua prática dentro de uma realidade social que não tem nada de fria, 

estática e imutável. Apreender a rede de relações sociais e de conflitos de 

interesse que constitui a sociedade, captar os conflitos e contradições que lhe 

imprimem um dinamismo permanente, explorar as brechas e contradições 

que abrem caminho para as rupturas e mudanças, eis o itinerário a ser 

percorrido pelo pesquisador que se deixar educar pela experiência e pela 

situação vividas. (BRANDÃO, 1986, p.25)  

 

Compreendemos então que todo esse (re)conhecimento do que chamamos 

ruídos em nosso processo foi tido como aprendizado, nos educamos ao longo desse 

percurso, através das relações dinâmicas e dos conflitos que as realidades nos 

colocaram. 
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A separação e falta de contato e interação entre os bolsistas, em 2012, era 

tanta, que para a escrita desta dissertação sobre essa fase da pesquisa – cujo autor ainda 

era bolsista do projeto e não havia ingressado no Mestrado em Artes Cênicas – será 

direcionada, especificamente, para o planejamento elaborado por Ildisnei Medeiros e 

Suame Medeiros, onde elaboramos a proposta de Teatro para o 4º ano do Ensino 

Fundamental I.  

 

2.2.1. O planejamento pedagógico de Teatro do 4º ano 

 

A bolsista do PIBID-Teatro/UFRN, Suame Medeiros, e o autor desta 

dissertação, participaram juntos das etapas desse processo de feitura da programação 

pedagógica, desde o Estudo das Realidades, problematizando como era utilizada a 

infraestrutura da escola e em virtude disso problematizando juntos a biblioteca escolar e 

seus projetos, assim como as possibilidades de utilização desse equipamento escolar, e 

observando as aulas do 4º ano, de maneira a ficarmos responsáveis pela elaboração da 

proposta pedagógica para essa turma da instituição.   

Na fase do Estudo das Realidades identificamos na turma do 4º ano 

vespertino (o PIBID atuou neste turno, em virtude do Curso de graduação ser matutino), 

uma falta de compreensão de historicidade, principalmente em relação a continuidades e 

descontinuidades, quando na verdade deveriam estar desenvolvendo bem isso na 

educação básica neste nível de ensino, e por isso os objetivos, conteúdos e práticas 

metodológicas foram pensadas nesse sentido, além de ampliar o conteúdo programático 

e práticas que eram desenvolvidas em sala de aula pelo professor que versavam, na 

maioria das vezes, por jogos teatrais.  

Em relação a essa historicidade, Sônia Nikitiuk (2001) afirma que para a 

tentativa de resolução desse tipo de problemática é necessário que o professor 

compreenda que o conteúdo historicizante não é o passado, mas sim o tempo, ou em 

outras palavras, as maneiras de analisar e compreender os movimentos das sociedades, 

seus mecanismos.  



90 
 

 

 

Ao elaborarmos a proposta pedagógica nos preocupamos com a articulação 

das informações coletadas e analisadas anteriormente (estudo da realidade, análise de 

referenciais curriculares, discussões atuais da área específica) com a nossa ideologia 

educacional, os procedimentos metodológicos, os objetivos a serem alcançados e os 

conteúdos a serem abordados, de forma que façam sentido e funcionem juntos. 

Estabelecemos, para tal, uma sequência que colocava a definição de objetivos como 

coisa primeira, antes da definição de metodologias e conteúdos, embora tudo isso 

ficasse interligado o tempo todo em nossos debates.   

Libâneo (1994) trata os objetivos educacionais como exigência 

indispensável ao trabalho docente, e aponta que para a elaboração deles existem três 

referenciais: a legislação educacional existente, os conteúdos básicos das ciências, e as 

necessidades e expectativas de formação cultural para uma luta em prol de um processo 

de democratização. Haydt (2006) reafirma isso ao tratar os objetivos como a descrição 

clara do que se deseja alcançar com a atividade docente, e que eles dão segurança ao 

educador. 

Os objetivos são de duas ordens: gerais e específicos, Libâneo (1994) coloca 

que os objetivos gerais são mais globais e de caráter formativo, versam por valores e 

ideais que culminam no bem-estar social, e os específicos são aqueles relacionados 

diretamente à disciplina e aos conteúdos a serem abordados, pensando sempre no 

desenvolvimento do alunado. 

Logo durante o processo, mesmo sabendo da importância da disciplina e dos 

conteúdos, decidimos relacionar essa importância primeiramente com objetivos mais 

gerais, e depois pensar em como os conteúdos da mesma poderiam auxiliar na 

aprendizagem do aluno e o que isso irá lhe proporcionar dentro e fora da escola.  

Fizemos, nesse aspecto, uma relação direta com Santana (2013) ao citar 

Aguirre, pois concordamos que “ao contrário de reduzir a ênfase da matéria à 

transmissão e recepção passiva de conceitos, fórmulas, definições (...) caberia à escola 

um discurso de outra natureza, pois não é a obra o foco, mas sim o que dela se pode 

fazer uso (Aguirre, 2009)” (SANTANA, 2013, p. 92).  
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Em relação a esse aspecto, Ferreira (2012) nos trouxe uma reflexão bastante 

pertinente ao inferir que: 

Afora a questão das competências e habilidades linguísticas pontuais, com o 

teatro podemos contextualizar e refletir acerca da história e da cultura de 

comunidades e regiões geográficas. (...) A arte produzida por um sujeito ou 

por determinado grupo está sempre, inevitavelmente, ligada às condições 

socioculturais e geográficas. (FERREIRA, 2012, p.13) 

 

Compreendemos então que historicizando a partir da Arte, 

contextualizando-a, mas também apreciando e refletindo, conseguimos educar “sujeitos 

com maiores possibilidades de atuação política e crítica na (re)construção das realidades 

e contextos” (FERREIRA, 2012, p. 13).  

Por isso, decidimos que para a elaboração da proposta pedagógica para o 4º 

ano iríamos elencar primeiramente os objetivos e posteriormente pensar conteúdos e 

práticas pedagógicas que auxiliassem no alcance dos mesmos e não o inverso. 

Considerando sempre que “por meio de atividades que relacionem o fazer e a 

apreciação teatral, podemos estimular o aprendizado de conteúdos específicos do teatro 

que, contudo, perpassam as competências e habilidades necessárias à vida cotidiana, às 

relações humanas” (FERREIRA, 2012, p.13).  

Como objetivos gerais do nosso plano de curso do 4º ano tivemos: 1) 

Identificar as mais diversas formas de atividade teatral já existentes no Brasil e no 

mundo e as que podem ser criadas no processo em sala de aula, pensando criticamente e 

criativamente a realidade em que vivemos. 2) Reconhecer as mais diversas 

manifestações espetaculares, inclusive as afro-indígena-brasileiras, desmistificando 

conceitos pré-estabelecidos e reconhecendo como patrimônio cultural; e 3) Valorizar e 

praticar atitudes de responsabilidade, solidariedade, respeito à diversidade e à 

coletividade no desenvolvimento das atividades na sala de aula e fora dela, no fazer 

teatral e fora deste contexto.  

Pensamos estes objetivos concordando com Paulo Freire (2008) no que diz 

respeito a relacionar os saberes específicos da área de ensino à(s) realidade(s) dos 

educandos: 

Ao relacionar os aspectos socioculturais que configuram o cotidiano dos 

alunos com os saberes especializados e ao considerar a realidade e o 



92 
 

 

 

conhecimento como processos dinâmicos, o professor efetiva uma educação 

dialógica e problematizadora. (FREIRE, 2008, p. 84) 

 

Nessa perspectiva, através destes objetivos poderíamos trabalhar uma série 

de temas que surgiram no Estudo das Realidades como a valorização dos equipamentos 

culturais da comunidade dentro e fora da escola, inserir os sujeitos da comunidade 

dentro do contexto escolar de maneira que um colaborasse com o outro, além do 

reconhecimento do patrimônio cultural que é destes alunos, tanto aquilo que eles 

possuem no bairro quanto o que extrapola suas barreiras geográficas e sociais, tudo isso 

de modo a trabalhar conteúdos atitudinais cuja necessidade dos mesmos se fez 

perceptível; fatores identificados durante os intervalos e algumas situações violentas e 

desrespeitosas observadas dentro de sala de aula.  

E, como objetivos específicos apresentamos: 1) Desenvolver o pensamento 

operacional a partir das relações criadas entre o teatro e a realidade, pensando noções de 

reversibilidade, conservação e limitação; 2) Operar sistemas simbólicos de linguagem, 

sendo capaz de pensar sobre si e o espaço que o rodeia de formas variadas, 

compreendendo-o e analisando-o; 3) Desenvolver o reconhecimento de mudanças e 

permanências ao longo do tempo histórico; 4) Desenvolver a capacidade cognitiva 

operacional, a capacidade motora, a criatividade e o pensamento crítico;  e 5) 

Compreender as origens de diferentes formas espetaculares de modo a extinguir ideias 

preconceituosas, além de reconhecer como patrimônio as formas espetaculares presentes 

no Rio Grande do Norte e no Brasil. 

Os objetivos específicos foram elencados para auxiliar no processo de 

seleção de conteúdos e metodologias e não permaneceram assim na proposta curricular, 

foram adequados e mais direcionados para os conteúdos aos quais percebemos que 

poderiam ser melhor desenvolvidos se a relação assim permitisse, e surgiram outros 

objetivos específicos a serem alcançados durante cada semestre através de cada 

conteúdo elencado. Mas, estes conteúdos só apareceram na proposta porque 

anteriormente deveriam apresentar associação a estes objetivos específicos propostos.  

Ensinar teatro, conforme nos coloca Santana (2013) é um grande enigma, e 

responder perguntas como porque, o que, e como ensinar na educação básica são tarefas 

complexas. Nesse sentido, acreditamos que o Teatro é uma forma de conhecimento 

integrado à vida, mas que também se coloca na posição de modifica-la e reconstruí-la, 
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talvez seja esta uma das possibilidades para justificar seu ensino, e por isso, essa prática 

necessita de uma ampla rede de procedimentos metodológicos que atendam às 

necessidades do corpo discente, e conteúdos que abarquem a gama de conhecimentos 

sobre Teatro que temos hoje e as discussões que acontecem nesse campo.  

É comum encontrarmos disponíveis no mercado materiais relacionados ao 

Ensino de Teatro, que se propõem como práticas pedagógicas, mas que priorizam o 

trabalho com jogos teatrais, centrados na atuação, em sala de aula. Não criticamos o uso 

dos jogos – e o PIBID-Teatro também não o faz –, são necessários e possuem sua 

importância, mas consideramos que existe uma série de outros procedimentos 

metodológicos que podem/devem ser pensados e postos em prática ao longo do tempo, 

além de jogos teatrais que versem por outros aspectos para além da figura do ator. 

Percebendo que cada um possui objetivos específicos na educação, não faz sentido não 

utilizá-los em detrimento de outro, somente.  

Além disso, alguns conteúdos pressupõem outra maneira metodológica de 

trabalho, e ao direcionar o ensino de teatro para a atuação, somente, por exemplo, eles 

não são inseridos no currículo, e logo sua falta não é sentida, pois não se fazem 

necessários. Pensando nisso, o referencial utilizado para a construção dessa proposta foi 

Haydt (2006) que apresenta um pensamento de metodologias que coadunam com o 

desenvolvimento dos esquemas operatórios do pensamento humano.  

Sobre os procedimentos metodológicos Haydt (2006) defende que devem 

estar ajustados aos objetivos propostos para o processo educacional, e os entende como:  

Ações, processos, ou comportamentos planejados pelo professor, para 

colocar o aluno em contato direto com as coisas, fatos ou fenômenos que lhes 

possibilitem modificar sua conduta, em função dos objetivos previstos. [...] 

os procedimentos de ensino dizem respeito às formas de intervenção na sala 

de aula. (HAYDT, 2006, p.143) 

 

 

A autora também coloca que os procedimentos devem contribuir para a 

mobilização dos esquemas operatórios do pensamento. Ou seja, devemos pensar 

procedimentos que direcionem os alunos ao desenvolvimento das capacidades 

cognitivas de sua faixa etária, por isso é importante tê-los como ponto de partida para 

depois pensar no que aplicar ou não em sala.  
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E por isso faz-se necessário que em todas as disciplinas sejam utilizados 

metodologias individualizantes, socializantes e socioindividualizantes, como aponta 

Haydt (2006) fazendo uso da classificação feita por Irene Carvalho na obra O processo 

didático, e abaixo elencarei as ideias da autora sobre os dois primeiros, tendo em vista 

que o último trata-se da junção de procedimentos de ambos os tipos, alternados em 

fases. Para que nesse processo dinâmico de aprendizagem o aluno desenvolva todas as 

habilidades e competências das quais necessita. 

Os métodos individualizantes de ensino são aqueles que prezam por um 

atendimento às diferenças individuais, e são adequados ao nível de maturidade e ritmo 

de aprendizagem, estando relacionados ao esforço individual do aluno, e exemplos deles 

são as aulas expositivas e o estudo dirigido.  

A chamada aula-expositiva é a apresentação oral de um tema, sendo preciso 

prepará-la previamente e estar adequada ao quadro discente, ela funciona de modo a 

tornar o aluno capaz de perceber ideias amplas e abrangentes, desperta nele as dúvidas, 

gerando um diálogo entre professor e alunos. E o estudo dirigido, um estudo individual 

sobre um assunto a partir de um roteiro preestabelecido, mobiliza e dinamiza as 

operações cognoscitivas dos alunos, desenvolvendo neles capacidade de classificar, 

relacionar, seriar, representar, analisar, reunir, sintetizar, localizar e conceituar 

(HAYDT, 2006). 

Os procedimentos socializantes valorizam a interação social, versando por 

ideais de cooperação e respeito. Este tipo de procedimento está voltado para os 

trabalhos em grupo, que colocam duas ou mais pessoas em função de um objetivo 

comum, planejando juntas, dividindo tarefas, trocando ideias, e para os estudos de caso, 

que propõe analise em grupo de uma determinada situação relacionada ao conteúdo, 

exercitando a atitude analítica e a tomada de decisões. Os jogos também fazem parte 

destes procedimentos metodológicos e podem e devem ser utilizados (HAYDT, 2006). 

Tomando por base as reflexões feitas por Neves (2006), é perceptível que na 

prática do teatro nas mais variadas instituições, o jogo teatral como ferramenta 

pedagógica, objetiva o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural dos alunos, 

por meio do domínio da comunicação e do uso interativo da linguagem teatral numa 

perspectiva lúdica, de improviso. Para a autora, a base desta pratica é a comunicação 

que surge da espontaneidade das intenções entre os sujeitos que estão interessados na 
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resolução do problema dado. Ou seja, a base desse desenvolvimento e desse 

crescimento se dá a partir do momento em que os sujeitos são postos diante se uma 

situação para a qual eles devem dar uma resposta cênica.  

O Jogo Teatral pressupõe também uma conscientização corporal que é 

desenvolvida a partir dele, construída junto. Durante os jogos os sujeitos se desafiam e 

se descobrem enquanto corpos atuantes, capazes de produzir movimentos e sons, 

descobrem que seu corpo fala, mais precisamente sons a partir dos movimentos, já que 

os sons saem do corpo em resposta ao estímulo dado por meio dos movimentos, como 

afirma Lopes (1997). Através dos jogos os participantes também experimentam e 

exercitam noções de equilíbrio, concentração, observação, coordenação e ritmo. Eles 

também envolvem a presença do texto e do subtexto, além da informação que é dada, é 

necessária interpretá-la.  

Deste modo, a partir da discussão sobre isso no processo de elaboração da 

proposta pedagógica de Teatro para a escola, conseguimos compreender que os jogos 

teatrais tão utilizados no Ensino de Teatro possuem sua importância e devem ser 

utilizados, mas há que se considerar que mesmo que eles abarquem uma série de 

questões que outros procedimentos almejam alcançar, é importante a variação e 

utilização de outros, e lembrar que não abarcam todas as necessidades de habilidades e 

competências que espera-se que os alunos desenvolvam. Inclusive há que se considerar 

a utilização de jogos teatrais e outros procedimentos metodológicos para a discussão de 

um mesmo tema.  

O jogo teatral é encaixado nas categorias de procedimento socializante e 

socioindividualizantes a depender do jogo, logo se faz necessário o uso de 

procedimentos individualizantes para o desenvolvimento de outras capacidades 

cognoscitivas. Compreende-se então que, nessa perspectiva, um ensino de Teatro 

centrado exclusivamente nos jogos é insuficiente, tendo em vista que existe uma 

possibilidade de ampliação nesse sentido.  

Para saber quais procedimentos utilizar em cada situação, Haydt (2006) faz 

uma consideração muito importante, de que esse reconhecimento se dá a partir da 

percepção de qual deles irá auxiliar os alunos a incorporar os conhecimentos de forma 

mais ativa. Logo, para essa elaboração dessa proposta para o Ensino de Teatro no 

Ensino Fundamental I foram pensados estes aspectos em conjunto, procedimentos 
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metodológicos individualizantes, socializantes e socioindividualizantes e conteúdos 

adequados à faixa etária e realidade discente.  

Rangel (2007) enfatiza que o Teatro nos aproxima do outro por um 

aprendizado de solidariedade e contágio, e que não se pode dar conta do fenômeno 

teatral apenas lendo sua história, e que “não se aprende teatro apenas lendo textos 

dramáticos e aquecendo o corpo” (RANGEL, 2007, p. 86). E sob esse aspecto 

concordamos com a autora por compreender que o teatro enquanto linguagem é 

possuidor de uma gama de conhecimentos e conteúdos que devem ser desenvolvidos 

nas práticas pedagógicas.  

Portanto, decidimos que nossa sequência didática para a programação 

pedagógica de Teatro deveriam trazer atividades  que considerassem o fazer teatral, sua 

historicidade e a construção de significador a partir da recepção. Concordamos com o 

pensamento de Taís Ferreira (2012) ao afirmar que o professor de teatro deve 

desenvolver atividades, sequências didáticas e projetos de ensino onde: 

As linguagens cênicas sejam desenvolvidas tanto na prática (no fazer teatral) 

como nos conhecimentos estéticos contextualizados (compreensão dos 

elementos da linguagem e sua historicidade e na constituição das crianças 

como espectadores de teatro (assistir teatro e construir significados sobre 

formas e conteúdos). (FERREIRA, 2012, p.10) 

 

 

Além disso, a autora também nos alerta a considerar formas espetaculares 

outras que estão na base do teatro e por vezes mais próximas das realidades vivenciadas 

por nossos alunos:  

Podemos lembrar-nos dos folguedos e danças folclóricas que acontecem nas 

ruas, terreiros e praças (...) do teatro de rua e das manifestações 

contemporâneas de performances humanas (...) Essas manifestações lúdicas e 

simbólicas estão na base do teatro: teatro é jogo, é troca entre humanos, entre 

espectadores e atores, entre atores e atores que jogam, encenam, brincam 

(seriamente) em cena. Tal como “brincam seriamente” as crianças em seus 

momentos de faz de conta (FERREIRA, 2012, p.11) 

 

 

E que negar as experiências que nossos alunos tem fora do ambiente escolar 

“dentro dos muros da escola seria uma postura, no mínimo, inocente por parte dos 

professores, pais e funcionários, sendo que é com essa bagagem de vida dos alunos que 

o professor vai lidar no dia a dia dos processos” (FERREIRA, 2012, p.10).  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte são muito felizes nesse sentido 

ao apontarem para uma prática em sala de aula que tem como ponto de partida as 

vivências dos alunos e sua participação crítica no universo cultural em que ele está 

inserido:  

O teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só a função 

integralizadora mas dá a oportunidade para que ela se aproprie crítica e 

construtivamente dos conteúdos sociais e culturais de sua comunidade. 

(BRASIL, 1997, p.84) 

 

Isso nas práticas referentes às crianças, mas no que diz respeito ao ensino 

para adolescentes também propõe que:  

O teatro no espaço escolar deve considerar a cultura dos adolescentes/jovens, 

propiciando informações que lhes deem melhores condições nas opções 

culturais e na interpretação dos fatos e das situações da realidade com a qual 

interagem (BRASIL, 1998, p.89) 

 

 

Em relação às citações dos PCN-Arte para a área de Teatro acima 

colocadas, em termos gerais, ambas fazem alusão à integração entre produção e 

apreciação artística, enfatizando que esse contato com a diversidade da produção cênica 

é fundamental para a ampliação do universo cultural discente.  

Araújo (2005) aponta que o estudo das práticas teatrais pode ser 

estruturados em três eixos: questões do texto, questões do corpo e questões do espaço, 

tendo em vista que “os elementos gerados a partir destas questões não são apenas 

instrumentos de construção da cena, mas sim, no seu conjunto, a própria cena” 

(ARAÚJO, 2005, p. 110), enfatizando ainda que essa ideia já se encontra nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Aliás, já se encontra em documentos de referência para a elaboração de 

propostas curriculares: “O espetáculo teatral, por exemplo, além da 

linguagem dramática inclui a corporal, a visual (luz, tridimensionalidade), 

assim como efeitos sonoros (com a eventual incorporação de sistemas 

audiovisuais), chegando até a se constituírem poéticas de encenação” (PCN´s 

Nível Médio, MEC, 1998). (ARAÚJO, 2005, p. 110)  

 

 

Concordamos com essas colocações de tal modo que, na proposta 

pedagógica elaborada, consideramos as manifestações que a comunidade dispõe e que 

desejamos que sejam incorporadas à realidade escolar, além dos conhecimentos 

específicos do Teatro em si, considerando as diversas áreas: atuação, direção, 



98 
 

 

 

dramaturgia, história do teatro, e cenografia (cenários, figurino, maquiagem, 

sonoplastia, iluminação cênica, tecnologias de cena), ampliando o conteúdo escolar da 

disciplina, de maneira a “alfabetizar para a autonomia e alfabetizar nas linguagens 

escrita, oral, visual, sonora, corporal, cinestésica e sensorial” (FERREIRA, 2012, p. 14). 

 

2.2.1.1 A programação pedagógica para o 4º ano 

 

Na E.M. Professor Laércio Fernandes Monteiro o ano letivo está dividido 

em 4 (quatro) bimestres, e considerando esse aspecto, após a seleção de conteúdos e 

procedimentos metodológicos o planejamento pedagógico ficou dividido de maneira a 

atender aos objetivos propostos.  

Para o 1º (primeiro) bimestre as temáticas centrais versaram sobre a 

Dramaturgia, de modo a trabalhar questões referentes a leitura e interpretação de dados 

e fatos. Contudo, o conteúdo relacionado a dramaturgia fora dividido em duas partes: 1) 

Dramaturgia da Luz, por meio do qual podem ser trabalhados o conceito de luz, 

formulação de cores-luz e o papel da luz na cena e como ela participa desse processo de 

construção enquanto linguagem; e 2) Dramaturgia Textual, apresentando o texto como 

resultado de uma construção, trabalhando, inclusive a reconstrução de histórias por 

meio da interpretação e reforçando a importância da Biblioteca e da leitura. 

Os objetivos específicos do 1º (primeiro) bimestre ficaram assim elencados: 

1) Perceber as cores e as relações destas com o meio; pensando na relação: realidade 

vivida e cena; 2) Identificar as diversas possibilidades de formulação das cores a partir 

das cores primárias, relacionando com o cotidiano; 3) Reconhecer as cores enquanto 

promotoras de uma melhor percepção da atmosfera situacional cênica; e 4) Desenvolver 

o pensamento operacional a partir das relações criadas entre dramaturgia e a realidade, 

pensando noções de reversibilidade, conservação e limitação. 

A metodologia proposta foram aulas expositivas e dialogadas, aulas práticas 

com experimentação das cores (usando lanternas e papéis coloridos e/ou maquete de 

Iluminação Cênica com refletores, se a escola conseguisse esse material, pois não o 

tinha), estudos de caso sobre situações observadas, leituras e debates de histórias 
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infantis em grupo na biblioteca da escola, e a reescrita de textos, num primeiro 

momento a cópia, e depois a reescrita a partir da interpretação realizada. Claro, apenas 

apontamentos e proposições que podem e devem ser modificados pelo professor em sala 

de aula de acordo com a realidade que se apresenta durante o percurso.  

Para o 2º (segundo) bimestre o tema central foi Cenografia, mas discutindo 

os temas a partir da noção de espaço, e posteriormente aprofundando em Arquitetura e 

Tecnologia Teatral de modo a discutir o viés histórico numa outra perspectiva e, 

Introdução à Maquiagem, onde podem ser trabalhadas e discutidas as referências de 

maquiagem da cultura de massa, a feitura e uso da maquiagem cênica como parte 

integrante da cena e não apenas como adereço ilustrativo.  

Relacionados aos demais os objetivos específicos para o bimestre foram: 1) 

Operar sistemas simbólicos de linguagem, sendo capaz de pensar sobre si e o espaço 

que o rodeia de formas variadas, compreendendo-o e analisando-o; 2) Identificar as 

mudanças e permanências no edifício teatral e suas tecnologias ao longo do tempo; 3) 

Compreender a partir do edifício teatral e das tecnologias destes a relação entre o teatro 

e seu contexto histórico vigente; e 4) Reconhecer a maquiagem como parte integrante 

do fazer teatral e quais suas funções. 

Os procedimentos metodológicos escolhidos foram aulas expositivas e 

dialogadas, com apreciação de vídeos (filmes e espetáculos teatrais gravados), aulas de 

campo (visita aos Teatros da cidade), oficinas práticas de desenho de croqui e 

maquiagem individual (fazendo uso de maquiagem comum, maquiagem para teatro, 

lápis de cor e tintas).  

No plano de curso elaborado o 3º (terceiro) bimestre foi aquele que teve 

mais proximidade com o que já vinha sendo trabalhado com os alunos em sala de aula, 

optamos por trabalhar a Improvisação com vistas a trabalhar a oralidade dos alunos e 

seus posicionamentos frente a situações na escola e no próprio cotidiano fora dela, 

mostrar-lhes que tem voz, desde que ajam com cautela e serenidade. A partir da 

Improvisação como mote central, colocamos como subtemas o trabalho de 

Improvisação relacionado a jogos teatrais, o subtexto e a intenção na cena teatral e no 

cotidiano, e a relação dos temas já trabalhados com esta, a relação entre a construção da 

cena, a dramaturgia e a cenografia. 
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Os objetivos específicos apontados para o 3º (terceiro) bimestre foram: 1) 

Desenvolver a capacidade cognitiva operacional, a capacidade motora, a criatividade e o 

pensamento crítico; 2) Desenvolver a improvisação a partir dos jogos teatrais propostos, 

relacionando-os com os conhecimentos de cenografia e dramaturgia anteriormente 

abordados na disciplina; 3) Identificar o subtexto e as intenções nas ações cotidianas; e 

4) Perceber o funcionamento do subtexto e da intenção nas ações extra cotidianas.  

E para auxiliar no alcance desses objetivos os procedimentos metodológicos 

foram aulas práticas com uso de jogos teatrais, exercícios vocais com uso de blablação e 

grammelot, debates em grupo sobre as situações e as mais diversas intenções das 

mesmas no cotidiano dos alunos, e a criação e montagem de pequenas cenas 

improvisadas fazendo uso de acessórios levados para a sala de aula pelo professor. 

Para o 4º (quarto) bimestre resolvemos apresentar no plano de curso a 

possibilidade de trabalhar com a Introdução às Formas Espetaculares, apresentando e 

construindo conceitos, diferenciando as formas espetaculares e compreendendo-as a 

partir de suas particularidades, e as formas espetaculares norte-rio-grandenses e outras 

regionais como a capoeira, a quadrilha, dentre outros.  

Os objetivos específicos elencados para o último bimestre letivo do 4º ano 

foram os seguintes: 1) Reconhecer introdutoriamente as diversas formas espetaculares 

afro-indigenas-brasileiras e suas especificidades; 2) Compreender as origens de 

diferentes formas espetaculares de modo a contribuir para a superação de ideias 

preconceituosas; e 3) Reconhecer como patrimônio cultural as diversas formas 

espetaculares do nosso país e estado. 

A metodologia proposta foram aulas expositivas e dialogadas com 

apreciação de vídeos e projeção de slides, a apreciação e participação numa roda de 

capoeira composta pelo grupo existente na comunidade, além de outras formas 

espetaculares, pesquisa na biblioteca da escola sobre os temas e a realização de cantigas 

de roda com a turma.  

Os procedimentos avaliativos propostos para todos os bimestres foram a 

participação e integração nas propostas, se o aluno consegue alcançar determinados 

objetivos e se não, o professor deve repensar as práticas e os motivos para o ocorrido, 

além da assiduidade e realização das atividades, tendo em vista que as atividades 
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avaliativas e outras formas de avaliação o professor em sala de aula perceberá no 

cotidiano com a turma. Ao final apresentamos as referências que auxiliaram na 

construção do planejamento e aquelas que podem ser consultadas pelo professor que se 

orientar pelo plano de curso elaborado para buscar materiais, e reler assuntos referentes 

aos conteúdos propostos.  

Assim como nós, os demais bolsistas elaboraram os planos de curso, seus 

planejamentos pedagógicos, foram organizados de modo a manter um padrão estético, 

embora não tenha mantida uma unidade em relação à proposta, conforme dito 

anteriormente, e esse material foi deixado na escola em 2013 para consulta de qualquer 

professor de Teatro que opte por ser norteado pelo documento, assim como os 

professores polivalentes e das demais áreas da Arte possam consultar e trabalhar em 

consonância.  
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2.3. APLICANDO CONHECIMENTOS 

 

Em relação à terceira fase do processo de planejamento na perspectiva da 

Educação Dialógica, a Aplicação do Conhecimento, é a etapa de construção da fala 

conjunta entre todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, e a 

extrapolação para a discussão de novas situações da realidade que apontam novas 

problematizações. (PAIVA E PERNAMBUCO, 2013) 

Nesta categoria de trabalho estão inseridos os momentos de problematização 

do programa de disciplina construído e a preparação de aplicação das aulas, assim 

entendemos durante nosso percurso de trabalho com o PIBID-Teatro/UFRN, 

objetivando nesta etapa questionar junto aos alunos as explicações sobre a realidade, 

codifica-las e posteriormente, descodifica-las de modo a surgirem novos 

questionamentos sobre esse real.  

A decodificação, na perspectiva freireana, é mais que decodificar, é fazer a 

análise crítica, implica explicação, um esforço de apreensão de suas causalidades, em 

diferentes dimensões. Ou seja, após identificar e codificar as explicações primeiras 

sobre a realidade, sobre determinado tema, passa-se a ir além, buscando as causalidades, 

inferindo perguntas a esta realidade que parece acabada.  

Diante desse quadro faz-se necessário que o educador compreenda como 

agir em sala de aula de modo que esse posicionamento crítico e reflexivo aconteça. “O 

educador dialógico tem como uma de suas tarefas, devolver o universo temático 

recolhido na investigação, como problema, não como dissertação, aos homens de quem 

recebeu.” (FREIRE, 1987, p. 102)  

Mas, a dialogicidade não nega momentos de explicação, eles são 

necessários, a mudança em relação ao ensino se dá de outra maneira, dar-se-á na postura 

dos discentes e docentes. É estabelecida outra relação em sala de aula, constrói-se um 

diálogo, onde considera-se a fala do educando e também o conhecimento estruturado da 

área de conhecimento em questão.  

Como afirma Saul (2011), baseando-se em Paulo Freire, a educação 

dialógica não nega a explicação.  O fundamento é que professor e alunos saibam que a 
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postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 

apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que é verdadeiramente importante é que 

o professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos.   

Freire (1987) aponta que a educação autêntica não se faz de “A” para “B” 

ou de “A” sobre “B”, mas de “A” com “B”, conforme nos apresenta Araújo (2005) ao 

tratar dos equívocos que Paulo Freire alerta em relação à docência.  

Sendo necessário, inclusive, perceber que “conversa” não é “diálogo”. “Na 

conversa, cada um dos participantes apresenta seu ponto de vista sob um determinado 

aspecto do objeto da conversa, porém nada está sendo construído e sim, apenas, 

exposto” (ARAÚJO, 2005, p. 102).  

Essa noção de diálogo freireano, segundo Paiva e Pernambuco (2013) 

encontra-se vinculada ao agir, tendo em vista que pronuncia o mundo, e isso significa 

compreendê-lo e transformá-lo, ao mesmo tempo. E por isso, compreendemos que as 

práticas educativas devam ser norteadas por esse pensamento, deve-se problematizar o 

plano de curso e elaborar os planos de aula frente a esse aspecto.  

Por exemplo, pensando nisso, quando o professor supervisor Felipe 

Fagundes planejou as aulas de Cenografia para o 4º ano, por exemplo, iniciou pela 

problematização do espaço, mas não diretamente o espaço cênico e sim espaço e 

paisagem geograficamente, de modo que pelas atividades e propostas os alunos 

pudessem, de início, identificar e refletir sobre questões mais próximas a eles no próprio 

bairro e rua onde moravam, e no ambiente da escola e a organização e utilização desses 

espaços. O reconhecer o espaço e reconhecer-se nele foi um dos elementos principais 

nessa introdução, para posteriormente discutir espaço cênico e lugar teatral enquanto 

conteúdos específicos da área.  

Como apontam Paiva e Pernambuco (2013) “é necessária a escolha e 

definição de objetos de conhecimento em torno dos quais ocorrerá o diálogo entre o 

conhecimento científico do professor e o conhecimento prévio do aluno” (PAIVA, 

PERNAMBUCO, 2013, p. 19), de modo que os alunos fossem percebidos enquanto 

sujeitos dessa construção e dialogassem com o professor sobre o tema, construíssem as 

discussões em sala de aula partindo do que lhes era próximo mas que anteriormente não 

havia sido considerado e discutido.  
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Pelas leituras feitas até aqui ficou claro que para Freire a beleza do 

conhecimento está na compreensão e domínio do mundo, o que se dá na articulação 

entre a experiência existencial dos educandos e outros conhecimentos que possam 

ajudar a explicar, de outras maneiras, um mesmo fato, gerando um novo conhecimento, 

que é significativo.  

Pensar sob essa perspectiva, nos permitiu conceber que o conhecimento 

prévio dos alunos é tão importante, numa relação dialógica, quanto o conhecimento do 

professor, na medida em que os educandos aprendem o tempo todo, nos mais diversos 

espaços de convivência em que se inserem.  

Nesse sentido, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) afirmam que o ser 

humano aprende o tempo todo, com base nas vivências cotidianas, ou seja, entendendo 

que as pessoas são:  

Instigadas pelas relações sociais ou fatores naturais, aprendem por 

necessidade, interesses, vontade, enfrentamento, coerção. Sabe-se até que 

aprendem não só tópicos e assuntos, conhecimentos no sentido mais 

tradicional, mas também habilidades manuais e intelectuais, o relacionamento 

com outras pessoas, a convivência com os próprios sentimentos, valores, 

formas de comportamento e informações, constantemente e a longo da vida. 

(DELIZOIVOC, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002, p. 123) 

 

  

Desse modo, compreender o cotidiano de quem aprende, a cultura em que 

está imerso, sua visão de mundo, os meios de comunicação a que tem acesso é 

fundamental para uma relação dialógica, que visa superar os modelos explicativos 

prévios, ampliando a compreensão sobre a realidade.  

Além disso, consideramos também que na matriz biológica e psicológica de 

Piaget, um dos nossos teóricos para a construção da proposta pedagógica na medida em 

que nos possibilitou compreender mais sobre o desenvolvimento cognitivo, conforme 

afirma Saul (2011) nas ideias dele “também há a sugestão da necessidade de um 

conhecimento prévio para que, por sucessivas assimilações e acomodação, se possa 

construir um novo conhecimento” (SAUL, 2011, p.51).   

Sérgio Cortella (2008) apresenta uma reflexão sobre a diferença entre 

encantar e humilhar, afirmando que a melhor arte é aquela que é feita para repartir, e 

não para mostrar ao outro que ele não sabe.  
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E, nesse sentido nossas práticas em sala de aula foram pensadas desde a 

elaboração dos planos de aula sobre Espaço na busca por relacionar os conhecimentos 

de todos os envolvidos, cada um com sua contribuição. Não buscamos mostrar o que os 

alunos não sabiam, mas sim apresentar possibilidades que eles ainda não conheciam, e 

relacioná-las ao que eles levavam para sala de aula, construindo elos e questionamentos 

em grande grupo, de modo que eles pudessem questionar a partir daquele contexto em 

que se inserem para depois haver a ampliação do campo de conhecimento a partir das 

necessidades visualizadas.  

O desafio se fez muito presente na elaboração dos planos de aula e suas 

execuções para o 4º ano, dos quais participei mais efetivamente por observar essa fase 

nesta turma também. A problematização dos conhecimentos deveria ir além da 

expressão de ideias, como apontam Paiva e Pernambuco (2013) ao afirmarem que na 

problematização da realidade “as atividades de ensino-aprendizagem envolvem 

estratégias didáticas que não só possibilitam aos alunos expressar suas ideias, mas 

precisam desafiá-las a expressá-las, uma vez que o que se deseja é problematizá-las” 

(PAIVA, PERNAMBUCO, p.25) 

 

2.3.1. Os planejamentos e as práticas em sala de aula 

 

Duarte Júnior (2001) afirma que:  

O setor da realidade que me é mais claro e conhecido pode ser chamado de 

“não-problemático” [...] Se contudo um problema inusitado aparece neste 

cotidiano, procuro resolvê-lo a partir do conhecimento já cristalizado pelo 

meu dia-a-dia, buscando integrar esta nova realidade problemática àquela 

não-problemática. (DUARTE JÚNIOR, 2001, p.31) 

 

É preciso, nesse sentido, sair da chamada “zona de conforto” e provocar os 

alunos a pensarem a realidade sob outras óticas e perceber as mais variadas nuances, 

superar a separação entre o “problemático” e o “não-problemático” e resolver os 

problemas dentro de suas esferas a partir da construção de novos conhecimentos, 

relacionados aos anteriores, se necessário, ampliar.  

Foi importante nestas aulas trabalhar a própria noção de que o mundo se 

apresenta de várias formas para os diferentes sujeitos mesmo diante do mesmo 



106 
 

  

problema ou objeto; dois ou três alunos podiam divergir, por exemplo, em relação à 

determinado espaço e mesmo assim os três estarem certos e não errados, apenas com 

opiniões diferentes, estabelecerem uma troca de conhecimentos e visões.  

Sobre esse processo de trocas, Freire (1987) nos diz:  

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar 

o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de 

todos os homens. Precisamente por isso, ninguém pode dizer a palavra 

verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o 

qual rouba a palavra dos demais. (FREIRE, 1987, p.78) 

 

Essa troca se estabelece naquilo que é construído coletivamente e tem um 

devir que aponta para a possibilidade de mudança de consciência.  E nesse sentido, o 

respeito ao outro, à opinião alheia, ao diferente, poderia ser visto aqui como um tema 

transversal que perpassou as atividades nesse percurso de forma significativa, mas, 

conseguimos identificar como questão que está incorporada à forma como as linguagens 

artísticas operam, é intrínseco ao Teatro.  

Em relação ao planejamento das aulas, e adequação da proposta pedagógica, 

é relevante mencionar que as aulas que versaram acerca dos estudos sobre a Iluminação 

cênica, um conteúdo que fora colocado na proposta pedagógica elaborada para o 4º ano, 

mas que precisou ser adaptada de acordo à realidade do corpo discente das condições 

encontradas na escola. Além disso, houve uma inversão em relação à proposta 

pedagógica observada como base do planejamento anual da turma, na medida em que as 

aulas sobre Caracterização Teatral foram adiantadas e as aulas de Iluminação Cênica 

foram colocadas posteriormente a estas, por escolha do professor e dos bolsistas, ao 

perceberem que a questão da maquiagem estava muito presente em sala de aula, tanto 

por parte das meninas, que se maquiavam em sala, como por parte dos meninos em 

relação às críticas sobre o assunto.  

Desse modo, a desmistificação de conceitos preestabelecidos anteriormente, 

num processo de codificação, problematização e descodificação se fez presente no 

bimestre em que a Maquiagem cênica foi trabalhada e uma das proposições de 

atividades visava desmistificar que o senso comum de que “maquiagem é coisa de 

mulher” e “maquiagem só mulher usa e sabe sobre”, que eram algumas das falas 

recorrentes dos alunos nesse sentido em relação ao tema (ver apêndices B e C). 



107 
 

  

Para a primeira aula, do 1º bimestre, então foi elaborada uma espécie de 

gincana que contava com duas etapas e visou a desmistificação desse conceito já 

construído, esta foi uma aula introdutória de reconhecimento da turma em relação ao 

tema, vale salientar.  

A chamada “Dinâmica do troca ideias” aconteceu da seguinte maneira: em 

roda, os alunos receberam, cada um deles, um papel colorido onde foram indicados a 

escrever uma palavra, ou mais, sobre maquiagem, o que eles conhecessem. Em sentido 

horário eles trocaram os papeis até o momento em que o professor bateu palma, 

indicando a parada. Após isso, um bolsista do PIBID-Teatro se posicionou no quadro e 

escreveu os termos que os alunos, um por vez, disseram estar escrito no papel que 

receberam se concordavam que era relacionado ao tema da aula.  

 

 

Imagem Aula I, 1º bimestre: Dinâmica do troca ideias, sobre Maquiagem, seus utensílios e utilização. 

Foto: Suame Medeiros. 
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Essa dinâmica nos proporcionou a constatação de que a grande maioria da 

sala de aula no ano de 2013 ainda não sabe escrever e muitos ainda não conseguem 

formar sílabas, assim como constatamos no ano anterior com a turma passada, por isso a 

atividade levou mais tempo que o esperado, já que tivemos que auxiliar na leitura dos 

papéis e, por vezes, tentar ver o que alguns deles tinham escrito no papel. 

Pretendendo desenvolver a consciência de grupo e a síntese de ideias, 

partimos para a segunda etapa da atividade planejada para a aula a gincana sobre 

aquelas palavras que estavam escritas no quadro, dentre elas: batom, base, espelho, ator, 

atriz, palhaço, cílios postiços, modelos, sombra, rímel, pincel, tinta, pó compacto, dentre 

outras. Dividimos a turma em dois grandes grupos e os alunos participaram de uma 

atividade onde deveriam, após sorteio para saber que grupo iniciaria a competição, 

identificar se o termo selecionado no quadro era um sujeito que faz uso da maquiagem 

ou se era um utensílio, um material utilizado no processo, e identificar como era a 

utilização dela pelo sujeito ou para que servia o produto ou material.  

Foi um momento muito significativo de construção coletiva, na medida em 

que, para Paulo Freire (1987) o diálogo sobre o mundo, necessariamente, tem que ser 

significativo para os sujeitos envolvidos. Percebemos mais claramente o diálogo no 

sentido de troca; troca de visões, de saberes, de concepções, implicando uma atitude de 

respeito sobre o que o outro sabe, compreende e pensa. 

Essa etapa ocorreu sem maiores problemas e eles conseguiram trabalhar em 

grupo, devendo pensar e decidir entre eles o que responder quando perguntados. Ao 

final foram contabilizados os pontos de acerto, a competição terminou empatada, e 

realizada uma reflexão sobre o conhecimento de maquiagem dos dois grupos, que eram 

mistos, onde estavam meninos e meninas, e que todos eles, a seu modo, entendiam 

sobre maquiagem, sem necessariamente ser do sexo masculino ou feminino.  

Freire (2008) traz uma contribuição importante nesse sentido, entendendo 

que: 

A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, 

sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, 

se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, 

curiosidade epistemológica, metodologicamente “rigorizando-se” na sua 

aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão. (FREIRE, 

2008, p. 31) 
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Essa mudança de perspectiva tornou-se mais clara, principalmente, no 

momento em que passaram a problematizar o uso da maquiagem no cotidiano e em 

algumas profissões, como o ator, o palhaço, e a importância dela na construção do fazer 

desses sujeitos. A superação do discurso primeiro aconteceu gradativamente, e ao final 

da aula conseguimos perceber que a desmistificação que tanto almejamos, aconteceu, e 

evidenciou a necessidade de problematizar a questão mais vezes, de maneira 

transversal, nas aulas sobre o tema. 

Na proposta pedagógica para 4º ano, em dado momento, privilegia-se o 

estudo da dramaturgia aliados a luz e a iluminação, trabalhando questões que se referem 

a leitura e interpretação de dados e fatos, conforme exposto anteriormente. Percebemos 

assim uma forte temática central que versa sobre a dramaturgia, que fora dividida em 

Dramaturgia da luz e seus aspectos, e Dramaturgia textual, de maneira que esses 

conteúdos perpassassem um no outro, estabelecendo uma relação mais clara entre eles.  

Contudo, ao analisarmos a realidade do corpo discente a ser atendido 

percebemos que esta proposta tal qual foi elaborada não funcionaria, levando em 

consideração um déficit muito grande em relação à leitura e escrita a ser exigida na 

parte de Dramaturgia Textual. Optou-se, então, naquele momento por adaptar a proposta 

e problematizar posteriormente a questão da escrita. 

Fez-se necessário e possível pensar em outras formas de se privilegiar e se 

trabalhar realmente estes conteúdos de interpretação e leitura sem deixar de seguir em 

partes a proposta, mas considerando o contexto em que estávamos inseridos.  

Ressaltando a flexibilidade que as propostas curriculares, referenciais e 

documentos que se pretendem enquanto norteadores do ensino de determinadas 

disciplinas, em que não devemos tomar por completo e exatamente como estes indicam, 

lembrando sempre de levar em consideração as realidades em que se vai trabalhar e 

adaptá-los, nós, bolsistas e supervisor, repensamos e adaptamos este plano nas reuniões 

de planejamento que tínhamos uma vez por semana, lendo e discutindo sobre todos 

estes documentos, criando uma sequencia de planos de aula em que tentamos trazer à 

tona os aspectos já abordados de interpretação, percepção e leitura a partir do estudo da 

luz. 
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Para a primeira aula sobre o assunto, no 2º bimestre, no Plano de Aula 01 

(ver apêndice D) pensamos como objetivos: explorar o conhecimento prévio dos alunos 

sobre luz, e a troca de ideias entre os alunos; explorar a noção de luz e sombra, tendo 

como fonte de luz a lanterna; e provocar a percepção da luz enquanto linguagem.  

Com estes objetivos em mente pensamos todas as outras etapas, assim como 

ocorreu com os outros planos, partindo do que se quer para o como fazer, o processo 

metodológico.  

Eles foram pensados como forma de iniciarmos junto com os alunos estudos 

em iluminação, partindo de conhecimentos que o próprio corpo discente já tinha do seu 

dia a dia a respeito de luz numa roda de conversa, em que todos foram expondo seus 

pensamentos a partir das provocações para, a partir daí, irmos dialogando com os 

conceitos que estudamos e mesclando com o nosso conhecimento também.  

A ideia não foi impor e afirmar um conceito de luz, tampouco de 

iluminação, mas contribuir com nosso conhecimento enquanto estudantes da área, de 

maneira a complementar e aprofundar as ideias que os alunos levaram para a sala de 

aula, propiciando também que eles reconhecessem que existem diversas fontes de luz, 

como o sol, lanternas e que eles percebam como estes podem interferir em nossos 

corpos. 

Em relação à execução da aula, propriamente dita, no primeiro momento 

todos fizemos uma roda e sentamo-nos no chão, inclusive as bolsistas que estavam à 

frente da atividade, juntamente com os alunos e, a partir daí elas se apresentaram, 

dizendo quem eram elas, suas idades e o que estavam fazendo ali, situando os alunos. 

Após essa apresentação elas pediram para que cada aluno se apresentasse, falando seus 

nomes e idades e quando todos falaram elas tentaram falar os nomes deles.  

Destacamos esta atitude, pois considera importante a aproximação que elas 

fizeram de forma bem descontraída em que todos estavam interagindo e com foco, antes 

de começar de fato qualquer atividade, mantendo sempre o respeito uns com os outros. 

Em seguida, uma delas iniciou a discussão, perguntando aos alunos o que 

eles tinham visto nas aulas passadas, retomando os conteúdos antes abordados sobre a 

caracterização da personagem através da maquiagem, cuja problematização sobre o 

assunto foi apresenta anteriormente nesta escrita.  
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Após esse momento de retomada, começaram a apresentar sobre o que seria 

trabalhado, o conteúdo referente à iluminação cênica, questionando e problematizando 

com os alunos o que eles entendiam por iluminação, o que era luz, o que era e quais 

fontes de luz eles conheciam, o que era sombra, para a seguir começarem a interferir e 

apresentar os conceitos a partir do que eles iam falando. Foi possível que os alunos 

falassem o que pensam a respeito do tema, de acordo com as provocações, levando em 

consideração que os alunos tem suas experiências e carregam consigo conhecimentos 

prévios. As respostas variaram muito, desde observações sobre as lâmpadas que temos 

em casa e para que servem, até a luzes que alguns viram em determinadas festas e 

eventos que participaram.  

Para exemplificar o que ia sendo discutido, utilizou-se uma lanterna para ir 

demonstrando e perguntaram se algum aluno se candidatava para a atividade e 

escolheram um dos alunos que se candidataram. A lanterna foi colocada em seu rosto de 

formas diferentes e os outros alunos foram observando as mudanças da sombra que 

eram formadas em seu rosto e das partes iluminadas, falando suas impressões, com o 

que parecia e fazendo observações. Todos estavam bem envolvidos com a atividade. 

Foi então solicitada pelas bolsistas a participação de outro aluno. Nesta 

parte da atividade o aluno ficou no centro da roda, de pé, e uma das bolsistas ia 

colocando a lanterna de diversas formas, de modo que, agora, aumentaram as partes de 

sombra e as partes iluminadas, abrangendo todo o corpo e o chão. Os alunos 

conseguiam perceber estas mudanças, de como a sombra aumentava ou diminuía na 

medida em que mudava a posição e a distância da fonte de luz. 

Após esta atividade, os alunos formaram uma fila para saírem da sala para o 

próximo exercício que consistiu em observar suas próprias sombras que eram 

produzidas por outra fonte de luz, o sol.  

Nessa etapa as bolsistas reforçaram e retomaram a discussão sobre as fontes 

de luz, das sombras que eles observavam, de que lado estava posicionado o sol. Os 

alunos iam experimentando diversos movimentos com seus corpos ao observarem suas 

sombras no chão e comentando o que estavam percebendo naquela experiência.  

 



112 
 

  

 

Imagem Aula II, 2º bimestre: educandos percebendo as sombras produzidas a partir da luz solar. Foto: 

Suame Medeiros. 

 

Valendo ressaltar que aí eles iam percebendo como a luz do sol interferia 

em seus corpos e iam brincando com as possibilidades e levantando questionamentos e 

observações sobre a prática anterior em sala de aula. 

Sobre a relação entre o conhecimento e a realidade, e o que se pretende em 

relação ao diálogo considerando esse aspecto, Paulo Freire (1979) afirma que:  

 

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um 

conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento experimental), é 

a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação com 

a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor 

compreendê-la, explica-la, transformá-la. [...] É preciso que discuta o 

significado deste achado científico; a dimensão histórica do saber, sua 

inserção no tempo, sua instrumentalidade. E tudo isso é tema de indagação, 

de diálogo. (FREIRE, 1979, p. 52) 

 

 

Vimos nessa experiência, os alunos comparando, estabelecendo relações, 

problematizando assim o próprio conhecimento que estavam construindo, relacionando-

o a realidade vivenciada por eles naquele momento. 

Ao retornarem para sala, chegou o momento do exercício prático com a 

lanterna em que cada um dos alunos, em duplas, manipulava da forma como quisessem 

a lanterna no outro colega, sempre de acordo com as propostas que eles mesmos 
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queriam e os objetivos que queriam alcançar posicionando o equipamento daquela 

maneira.  

Foi interessante perceber o quanto eles exploraram e brincaram com as 

variadas possibilidades de iluminar o outro. Iluminaram rosto de frente, de baixo, 

apenas metade do rosto, por trás, iluminaram os pés, braços. Conforme as duplas iam 

experimentando, os outros alunos iam fazendo suas observações de forma bem 

empolgada, indo até a dupla e mostrando o que viam, com o que aquilo parecia e onde 

as sombras estavam sendo projetadas. Percebemos a empolgação dos alunos nesta 

atividade a partir da oportunidade que eles tiveram de criarem suas próprias formas de 

iluminar, colocando suas próprias escolhas em prática, exercendo sua autonomia. 

Depois desse momento, foram projetadas algumas imagens de espetáculos 

em slides, em que a luz era em elemento bem visível e mais uma vez os alunos iam 

identificando que partes estavam destacadas pela luz e as sombras. Em dois dos slides 

havia um pequeno texto e como forma de até treinar e incentivar a leitura (após perceber 

a dificuldade que muitos da turma possuem em ler e escrever) foi perguntado se alguém 

gostaria de ler e houve um pouco de resistência no início e ficaram calados, mas depois 

de um tempo um começou a ler e os outros foram lendo também, cada um no seu tempo 

e do seu modo. 

Esse momento foi importante por ter sido aquele em que trouxe à tona o 

conhecimento sistematizado da área de Teatro sobre a Iluminação cênica, e pudemos 

relacionar à experiência que os alunos vivenciaram no momento anterior da aula.  

Pernambuco e Paiva (2005b) argumentam que “se queremos intervir na 

maneira como a vida se organiza, participar da construção da sociedade e da natureza 

em que vivemos, precisamos saber o que já foi acumulado como conhecimento 

sistematizado” (PERNAMBUCO, PAIVA, 2005b, p. 10). A grande questão que se 

apresenta para efetivar a construção do conhecimento de maneira dialógica é estabelecer 

relações entre o conhecimento sistematizado e a realidade cotidiana.   

A aula foi finalizada após esta atividade de leitura com as considerações 

finais e provocações do que eles tinham visto e aprendido nesta aula. E foi interessante 

perceber que à maneira deles, conseguiam destacar pontos vistos na aula que faziam 
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todo sentido em relação ao conteúdo trabalhado, e que, além disso, tinham uma relação 

direta com aspectos e vivências básicas deles no dia a dia. 

Enquanto professores, ao analisarmos a aula, identificamos que os objetivos 

foram alcançados, na medida em que exploramos os conhecimentos anteriores dos 

alunos em relação ao conteúdo, exploramos junto a eles noções de luz e sombra, e 

provocamos os mesmos a pensar a luz como linguagem, como algo que também possui 

um significado.  

Dando continuidade ao conteúdo que vinha sendo trabalhado no 2º bimestre, 

no Plano de Aula 02 (ver apêndice E), para a segunda aula, pensamos nos seguintes 

objetivos: Compreender que a luz deve ser pensada junto com a proposta da encenação; 

reconhecer a iluminação como parte integrante do fazer teatral e quais suas funções; 

compreender como a mudança do sentido, significado, sensação através da luz e da cor; 

experienciar a prática de manipulação da luz através da mesa de iluminação; e 

desenvolver a sensibilidade para a criação de proposta de iluminação.  

Estes objetivos foram pensados de maneira que eles pudessem ter contato 

com algo mais parecido com o teatro, com uma das possibilidades de iluminar no teatro, 

reconhecendo que a iluminação pode criar sentidos e alterar o sentido das coisas, pode 

gerar formas de leituras dependendo de como se ilumina.  

Além disso, pensamos a metodologia de maneira que eles pudessem, 

inclusive, começar a exercitar, ainda que de maneira tímida, possibilidades com a luz a 

partir de suas escolhas, entendendo a iluminação como parte do fazer teatral junto aos 

demais elementos. Assim, as demais etapas do plano de aula como metodologia, ações 

didáticas, material e avaliação foram pensadas tendo como base essas ideias centrais.  

Essa segunda aula contou com a participação do Coordenador do PIBID 

Subprojeto Teatro, Sávio Araújo, que esteve mais a frente da aula, comandando o 

processo, embora fosse auxiliado pelo professor supervisor e pelos bolsistas presentes.  

Para essa atividade, montamos uma estrutura, feita com canos de PVC e 

revestida com tecido preto, como uma alternativa prática e versátil de maquete de 

iluminação cênica. Todos os bolsistas chegaram mais cedo para ajudar na montagem da 

maquete, que aconteceu na sala de informática por ser mais escura e melhor para 

realizar tal atividade, para quando os alunos chegassem já estivesse tudo pronto. 
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Foi perceptível a curiosidade dos alunos ao entrarem de imediato na sala e 

observarem a maquete montada com todos os aparatos da iluminação, mini refletores, 

mesa de controle de luz.  

O professor Sávio Araújo iniciou a aula se apresentando para todos, 

explicando quem era e que estava ali para desenvolver as atividades da aula daquele dia. 

Ele retomou alguns conhecimentos trabalhados anteriormente e foi discutindo novas 

questões relacionadas à iluminação cênica com os alunos, sempre provocando, 

questionando coisas do seu dia a dia que tinham relação com o conteúdo, sempre de 

forma descontraída, chamando a atenção deles. 

À medida que ia discutindo os questionamentos relacionados à posição da 

luz, à cor da luz, como esta altera um objeto iluminado, foi mostrando tudo com a 

maquete de iluminação, utilizando de uma boneca da própria escola para demonstrar.  

Esta atividade chamou muito a atenção dos alunos e os deixou bem ativos, 

no sentido de estarem empolgados com a aula diferente, mas também de fazerem 

colocações pertinentes sobre o tema, evidenciando o trabalho que já vinha sendo feito e 

a compreensão deles sobre o assunto.   

 

 

Imagem Aula II, 2º bimestre: Professor Sávio Araújo demonstrando os efeitos produzidos pela luz na 

maquete de iluminação. Foto: Ildisnei Medeiros. 
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Em acordo com Paulo Freire (1988) ao defender a ideia de sujeito da práxis, 

posto que se humaniza e se constrói no tempo histórico e espaço social. Para ele, a 

realidade social objetiva é produto da ação dos homens e, assim como ela não existe por 

acaso, também não se transforma por acaso. Nesse sentido, transformar a realidade “é 

tarefa histórica, é tarefa dos homens” (FREIRE, 1987, p.37). E, compreendendo, que o 

sujeito torna-se/faz-se humano pelo agir, “agir que é simultaneamente histórico e social” 

(SEVERINO, 1993, p. 41), em nosso planejamento pensamos na possibilidade colocar 

os alunos como sujeitos ativos na prática de iluminação, onde eles colocariam e 

testariam suas ideias, e explicariam aos demais as decisões tomadas.  

Por isso, em dado momento, o Prof. Sávio deu aos alunos a oportunidade de 

manipular a mesa de luz, criando suas próprias possibilidades, experimentando e 

observando o que acontecia, qual tipo de interferência se dava com a manipulação e 

quais sentidos geravam, com o que parecia aquela cor, aquela intensidade de luz, aquele 

posicionamento, exercendo mais uma vez a autonomia destes. 

No decorrer da experiência, problematizamos junto aos alunos a 

manipulação na mesa de luz, pensando na criação de cada um deles em relação às 

propostas de iluminação. Pudemos perceber que compreenderam a luz como parte 

integrante da cena, que a mesma deve possuir um significado no que se constrói, que é 

preciso ter uma ideia ao usá-la e que ela auxilia a mostrar ao público as intenções que se 

quer.  

Freire (1996) nos chama a atenção para o processo de 

humanização/hominização do homem em toda sua obra: 

 

 

Tenho chamado a atenção para a natureza humana construindo-se social e 

historicamente e não como um a priori. A trajetória pela qual nos fazemos 

conscientes está marcada pela finitude, pela inconclusão e nos caracteriza 

como seres históricos. (FREIRE, 2008, p.75).  

 

Sob esse aspecto, foi importante também deixar claro aos alunos que o 

conhecimento está em constante construção, e que os erros cometidos por alguns 

naquele momento, as tentativas que não se efetivavam, também fazem parte desse 

processo, e que os próprios iluminadores cênicos estão em constante mudança enquanto 

profissionais, e que seu modo de conceber uma iluminação cênica também vai se 

construindo na experiência, com o tempo.   
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Imagem Aula II, 2º bimestre: Discentes manipulando a mesa de luz. Foto: Sávio Araújo. 

 

Para finalizarmos esse conteúdo na turma a aula 3 do 2º bimestre,  e a 

elaboração do Plano de Aula 03 (ver apêndice F), se deu pensando nos seguintes 

objetivos: Compreender a diferença entre luz e iluminação; perceber a diferença entre os 

planos de luz e as formas de intervenção que estas podem causar sobre um determinado 

objeto ou espaço; experimentar o uso de cores na iluminação, perceber suas diferenças, 

estados, significações que estas podem sugerir; e reconhecer a iluminação como parte 

integrante do fazer teatral e quais suas funções.  

Nesse sentido, pensamos numa forma de abordar e reforçar todos os 

aspectos já tratados anteriormente, porém propondo um exercício avaliativo que 

contemplasse tudo que fora visto até aquele momento, para que desta vez eles pudessem 

pôr em prática, sendo algo mais prático em que eles pudessem fazer suas próprias 

escolhas além de explica-las para a turma.  

Revendo a obra de Paulo Freire (2008, p.78), consideramos que só é 

possível haver reflexão sobre a ação, com os outros, num processo de construção 
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coletiva, onde o sujeito –individual – é produtor de seus conhecimentos e de sua 

história, e o conhecimento é construído nas relações sociais – na construção coletiva –, 

consideramos que novamente deveríamos dividi-los em grupos, atendendo a 

questionamentos também sugeridos pelo professor supervisor de que esse momento iria 

propiciar que os mesmos expusessem as suas ideias individuais e entrassem num 

consenso, além de oportunizar a discussão com os demais grupos.  

Num primeiro momento dessa terceira aula houve a retomada dos 

conteúdos, impressões e discussões referentes à aula anterior, abordando todos os 

aspectos como luz, sombra, cor, sensação, posição da luz. A turma foi então levada para 

o laboratório de informática, por se tratar de um local escuro, portanto propício à 

experiência, sendo divididos em grupos, em que cada grupo recebeu uma lanterna e uma 

folha de papel e foi pedido que o grupo escolhesse um objeto pessoal para ser utilizado 

na experiência. Os alunos experimentaram as mais diversas posições e distâncias da 

fonte de luz em relação do objeto, além de experimentar também o uso de cores com as 

gelatinas na frente da lanterna. 

Cada grupo mostrou para o resto da turma qual situação foi pensada e como 

iluminaram, o porquê de cada cor e posicionamento de luz que escolheram, desde que 

estivesse em consonância com o que o professor questionava. A partir dos 

questionamentos do professor eles criaram situações em que privilegiavam tal 

questionamento ou proposição.  

Pelo que pudemos observar em sala de aula e na conversa com os demais 

colegas e os próprios alunos em sala de aula, percebemos o quão proveitosa e 

esclarecedora foi aquela oficina com o professor Sávio Araújo, pois muito do que eles 

lembravam, pensavam e colocavam em prática, tinham sempre referências daquela 

segunda experiência. Além disso, compreenderam alguns princípios do que fora 

trabalhado em sala de aula pelo professor Felipe Fagundes.  

Foi gratificante dividir esse momento com eles, estavam se divertindo e se 

sentindo bem praticando e percebendo que sabiam os caminhos que deveriam seguir pra 

responder às questões, testavam tudo que podiam e conversavam, à maneira deles, é 

claro (nós sempre estávamos auxiliando nisso), sobre as decisões do grupo.  
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Imagem Aula III, 2º bimestre: Discentes iluminando situação cênica com objetos próprios. Foto: Ildisnei 

Medeiros. 

 

 

Imagem Aula IV, 2º bimestre: Discentes iluminando situação cênica com objetos próprios. Foto: Ildisnei 

Medeiros. 
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Vale a pena ressaltar que esta atividade é inédita no Ensino de Iluminação 

Cênica, com alunos dessa faixa de escolaridade, e por isso foi destacado esse trabalho 

nesta escrita.  

E, nesse sentido, reiteramos também que trabalhamos questões que vão 

além da iluminação cênica nesse processo, conseguimos uma relação em grupo e de 

pensar juntos que outrora, sinceramente, não havíamos visto em outras aulas, 

destacando ainda o envolvimento dos alunos nesta atividade e a atenção e respeito para 

o trabalho de cada grupo que apresentava suas propostas, além da percepção dos 

múltiplos olhares que os colegas apresentavam em sala de aula a partir das realidades 

vivenciadas por cada um e as experiências que tinham/tiveram.  

Fazendo uso das ideias de Luypen, o autor Duarte Júnior (2001), como ele 

mesmo afirma, nos traz uma reflexão importante sobre esse aspecto ao afirmar que  

“quem compreende que o mundo é radicalmente humano, está preparado para conceber 

que não existe um mundo-em-si, mas muitos mundos humanos, de acordo com as 

atitudes e pontos de vista do sujeito existente” (DUARTE JÚNIOR, 2001. p.7).  

Esse autor traz reflexões importantes sobre esse aspecto para quem trabalha 

sobre a égide de problematização das realidades. Para ele:  

 

O sentido da vida humana, vida que, dotada de uma consciência reflexiva, 

construiu seus conceitos de realidade. (...) A realidade não é algo dado, que 

está aí se oferecendo aos olhos humanos (...) Pelo contrário: o homem é o 

construtor do mundo, o edificador da realidade. Ela é construída, forjada no 

encontro incessante entre os sujeitos humanos e o mundo onde vivem. 

(DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 12) 

 

Araújo (2005) em sua reflexão sobre a Educação Dialógica amplia o termo 

“Estudo da Realidade” para “Estudo das Realidades” (conforme trabalhado nesta 

escrita) por compreender que “toda realidade é um dado de percepção e construção, 

portanto, passível de variações pelos sujeitos que as percebem e as constroem” 

(ARAÚJO, 2005, p. 96). 

 Logo, a medida que essa concepção é trabalhada como pano de fundo do 

conteúdo de Teatro relacionado as realidades observadas e postas em pauta, esse ensino 

problematiza e “é gerador de relações entre pessoas, descortina o cotidiano, estimula a 

crítica, permite a conscientização, a partir de uma leitura da realidade” (SAUL, 2001, p. 
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97), “à medida que o ser humano amplia seu poder criador, vai se humanizando, se 

tornando mais participativo, mais consciente, mais autônomo e mais crítico” (SAUL, 

2001, p. 25), que é exatamente o objetivo a ser alcançado com educação dialógica, que 

esse sujeito seja capaz de se posicionar, pensar e agir nessas múltiplas facetas da 

realidade.  

Enquanto futuros educadores, as reflexões sobre estas aulas foram muito 

positivas para os bolsistas do PIBID-Teatro/UFRN, que tomaram as práticas 

criticamente e fizeram questionamentos às mesmas, assim como o fez o professor 

supervisor Felipe Fagundes. E que os relatos, as observações, as inferências, também 

são um olhar sobre a realidade, considerando o lugar de fala que cada sujeito ocupou 

nesse processo.  

  Em Freire (2008) a conscientização é entendida como um processo 

permanente de construção da criticidade. Nas palavras de Freire: 

 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a própria prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, 

tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu 

“distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, 

deve dela “aproximá-lo” ao máximo. (FREIRE, 2008, p.39) 
 

Nesse sentido, Nóvoa (2002) defende a reflexividade na ação do professor, 

afirmando que: 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. 

(NOVOA, 2002, p. 57) 

 

Corroborando com esses pensamentos, vemos que essa etapa chegou ao fim 

com a principal compreensão de que entendemos essas primeiras experiências com 

caráter dialógico como um primeiro passo na construção de um Ensino de Teatro que se 

efetive como dialógico na escola, e que precisa ser repensado constantemente em 

consonância com a realidade das turmas que se renovam a cada ano, a cada encontro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões e propostas aqui apresentadas se inserem no campo das 

produções e discussões de práticas pedagógicas baseadas no Diálogo Freireano – que 

embora tenha desenvolvido suas propostas no âmbito da alfabetização de jovens e 

adultos tem se revelado um importante aporte teórico frente a uma educação de cunho 

emancipador – e, aponta-se como uma das produções que consideram o trabalho 

desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Práticas Educativas em Movimento da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GEPEM-UFRN) como uma referência 

acessível para o desenvolvimento de pesquisas em relação à Educação Dialógica.   

A prática educativa dialógica, pedagogicamente organizada, a partir dos 

critérios apresentados ao longo desta escrita e que permitem a sistematização do 

conhecimento e ampliação das concepções a partir do Estudo das Realidades, revelou-se 

um instrumento fundamental para a construção de programações de ensino ou matrizes 

curriculares. (ARAÚJO, 2005, p. 100) 

E nessa perspectiva, considerando a realidade educacional do nosso país, 

como nos ensina Paulo Freire, é preciso recusar o otimismo inocente de que nossas 

ações dentro da escola são a chave para as transformações sociais, assim como o 

pessimismo mecanicista de que só poderemos, de fato, realizar alguma coisa depois de 

grandes transformações infra-estruturais acontecerem.  

Saul (2011), de acordo com o pensamento freireano, afirma que “é preciso 

lutar para que a realidade se dê de outra forma, na qual a utopia seja sonho possível, 

reagindo-se, dessa forma, contra o discurso neoliberal de que já não classes sociais e 

nem conflito entre elas” (SAUL, 2011, p.21). Quando na verdade, estas divisões sociais 

existem graças à forma como o conhecimento e a compreensão da realidade enquanto 

produto humano são difundidas na sociedade, conforme Duarte Júnior (2001). 

Utilizando os momentos pedagógicos propostos na Educação Dialógica do 

GEPEM-UFRN o PIBID subprojeto Teatro da UFRN conseguiu, nos anos de 2012 e 

2013, de forma adaptada em consonância com a realidade vivenciada na Escola 

Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro, transformar o que muitos professores 

da escola chamavam de utopia – trabalhar a partir da realidade escolar – em uma 
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realidade possível, embora eu reconheça que existem momentos a serem repensados em 

relação ao processo desenvolvido, mas que, em suma, alcançou o objetivo pretendido 

pelo que pude acompanhar até o final do meu período de bolsista no final de 2013.  

Em 2014 a situação precisou ser repensada, foi preciso problematizar o 

trabalho que vinha sendo desenvolvido e retomar, de fato, as realidades como ponto de 

partida, e não a mera execução de um planejamento preestabelecido, quando na verdade 

se quer considerava as novas realidades encontradas na escola àquele ano. Tal exercício 

permitiu um novo encontro e debate com todos os sujeitos do processo e suas múltiplas 

realidades e múltiplos olhares, evidenciando a necessidade do diálogo e a mutabilidade 

constante das realidades e, portanto, da nossa prática.  

Nesse aspecto, concordo com as implicações apresentadas por Paiva e 

Pernambuco (2013), que esse tipo de proposta pedagógica tem com o sistema 

educacional e que já podem ser detectadas; as quais identifico também durante essa 

experiência no subprojeto Teatro.  

Em relação aos professores é perceptível autonomia para decisão, apresenta-

se a necessidade de atualização em sua área de especialização e no seu conhecimento 

pedagógico, além de aumentar o desejo da remuneração para o processo de construção 

coletiva na escola, tão importante para este tipo de trabalho. (PAIVA, PERNAMBUCO, 

2013, p. 66)  

Quanto à escola, apresenta as necessidades de uma gestão financeira 

autônoma, descentralizada e com uma organização interna democrática que integre 

todos os setores envolvidos, além da racionalização dos espaços físicos e equipamentos 

e aquisição das condições materiais indispensáveis para uma relação de ensino e 

aprendizagem de qualidade. (PAIVA, PERNAMBUCO, 2013, p. 66) 

E em relação ao sistema educacional torna necessária a descentralização dos 

seus serviços administrativos e fornecimento de assistência pedagógica às diversas áreas 

do conhecimento,  a organização de acervos de materiais de apoio aos professores, além 

de articular as necessidades que se apresentam com outros órgãos públicos que prestam 

serviços nas áreas onde as escolas estão localizadas. (PAIVA, PERNAMBUCO, 2013, 

p. 67) 
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O movimento constante de ação-reflexão-ação que a Educação Dialógica 

apresenta, isto é, permitindo que se pratique e reflita criticamente sobre as realidades 

para aprofundá-las e depois voltar a elas para refazê-las e transformá-las, é facilmente 

relacionado à Arte – e por consequentemente ao Teatro –, por que esta “permite 

conhecer os objetos da realidade, representados não só em sua essência material, mas 

em sua significação social, isto é, naquilo que representam em seus contextos, 

conteúdos e condicionamentos” (SAUL, 2011, p. 25), na medida em que esse 

conhecimento estético permite aos sujeitos “estranhar” a realidade hegemônica.  

Nesse sentido explica-se um termo bastante recorrente na construção desse 

trabalho, “problematizar”, que entendo como mais que fazer perguntas, mas sim, 

vivenciar um processo crítico de leitura das múltiplas realidades identificando diversas 

possibilidades para os objetos de conhecimento a serem relacionados a ela para 

codificação e descodificação no processo de ensino-aprendizagem.  

Além disso, as reflexões e propostas aqui apresentadas se inserem no campo 

das produções e discussões do Ensino de Teatro que entendem a necessidade de 

ampliação desse ensino em relação aos conteúdos programáticos, às práticas 

pedagógicas e à forma de planejar o ensino dessa arte na escola.  

Ampliação esta partindo da compreensão da existência de “diversos campos 

das práticas teatrais que já não cabem na restrita denominação de instrumentos técnicos 

do espetáculo” (ARAÚJO, 2005, p. 111), como é o caso da Cenografia, da Iluminação 

Cênica, do papel do figurino e da maquiagem na cena, da arquitetura teatral, da música, 

dentre outros. E isso, conforme Araújo (2005) traz para o campo do Ensino de Teatro o 

desafio de implantar nele os avanços ocorridos nestas áreas.  

Entendemos, também, que o teatro, por trabalhar essencialmente com o ser 

humano, abre um campo de possibilidades para a educação transformadora, pois 

problematiza, gera relações entre as pessoas, estimula a crítica, descortina o cotidiano, e 

permite a conscientização a partir de uma ou várias leituras das múltiplas realidades.  

Vale a pena ressaltar o ineditismo desse tipo de atividade e trabalho 

relacionado ao Ensino de Teatro, com alunos dessa faixa de escolaridade, bem como, o 

contexto em que a escola se encontra localizada, pois o loteamento Vale Dourado 

apresenta o maior índice de mortalidade de jovens por homicídio, da cidade de Natal. 
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Acreditar no potencial da educação em Artes e em sua sensibilização 

estética é apostar no sujeito como um ser capaz de superar os estigmas impostos pela 

realidade à sua volta e imaginar novas possibilidades, onde a imaginação e a abstração 

da linguagem são um componente fundamental na afirmação dos sujeitos como seres 

capazes de ler e recriar o mundo à sua volta. 

E, pensando no quadro de definição da Base Curricular Nacional Comum, 

onde é proposta a Grande área ‘Artes’, reafirmo aqui que é preciso tornar clara a 

importância de cada uma das linguagens artísticas, tendo em vista que a ideia central 

apresentada até o momento considera Artes Visuais, Dança, Música e Teatro como 

subcomponentes, quando já há toda uma discussão das mesmas serem consideradas 

áreas de conhecimento e consequentemente componentes curriculares na Educação 

Básica. E, embora estejam sendo consideradas as linguagens artísticas como 

componentes curriculares obrigatórios, quando postas como subáreas, coloca-as num 

patamar inferior em relação às outras áreas do conhecimento. É preciso considerar cada 

linguagem como uma grande área, como uma área do conhecimento específica, embora 

todas sejam artes, evidenciando suas especificidades.   

De tal modo que, ao final desta escrita, considero ter conseguido discutir 

caminhos para o planejamento de um Ensino Dialógico de Teatro através das 

experiências desenvolvidas no âmbito do PIBID subprojeto Teatro, embora tenha 

consciência da incompletude desse material, na medida em que a própria realidade 

vivenciada lança novos questionamentos constantemente, e as práticas e novas 

vivências em sala de aula levam a repensar esse ensino, seus objetivos, conteúdos, 

metodologias, de acordo com as novas situações encontradas no âmbito escolar e até 

mesmo do subprojeto com novos bolsistas, novos referenciais teóricos, e novas 

reflexões e problematizações.  

Além disso, gostaria de evidenciar nestas conclusões que, em um momento 

tão difícil na economia do nosso país – embora seja perceptível o grande avanço em 

outras áreas –, em que se questiona o valor e a viabilidade de projetos como o PIBID, é 

importante que trabalhos sejam desenvolvidos sobre o projeto, como este, 

principalmente aqueles que problematizem e evidenciem sua influência positiva na 

formação dos licenciandos, e também na formação continuada dos professores 

supervisores e coordenadores, além da troca que se efetiva entre universidade e escola.  
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Representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

o físico Luís Carlos de Menezes defendeu a continuidade do PIBID justificando que 

esse é o programa mais importante do MEC voltado para educação básica, afirmando 

que o programa está na direção certa para formação de professores. Para o cientista, o 

programa é uma iniciativa correta do Ministério da Educação (MEC) para corrigir os 

desvios antigos na formação de professores. 

Sobre esse processo de pesquisa nos últimos dois anos, é preciso destacar 

seu caráter dialógico, uma pesquisa participante que implicou todos os agentes 

envolvidos, efetivou-se de tal maneira ao longo do percurso que outros trabalhos tendo 

por base esta pesquisa foram sendo incentivados, desenvolvidos, e culminaram em 

escritas de Texto de Conclusão de Curso da Licenciatura em Teatro da UFRN de alguns 

bolsistas, como: Suame Medeiros, trazendo uma reflexão mais aprofundada das aulas de 

Iluminação cênica e a relação com os dados do estudo da realidade escolar, além do 

aspecto multidisciplinar desse tema; Stephanie Carvalho, apontando relações entre a 

caracterização teatral e a personagem cosplay, problematizando um ensino de Teatro 

que considera aspectos da realidade e a partir deles faz discussões sobre o conteúdo 

específico da área relacionado a outras disciplinas do currículo escolar; Luana Chagas, 

com uma pesquisa em andamento e que investiga o ensino de Maquiagem cênica leva os 

sujeitos a perceberem suas construções individuais e coletivas em relação à sociedade; e 

Fátima Érika, também com pesquisa em desenvolvimento, e que problematizando a 

expansão do espaço da cena, traz discussões referentes à ampliação dos espaços de 

ensino e aprendizagem para além da sala de aula, considerando outros equipamentos 

escolares.  

Nesse sentido, acrescento que passei a questionar meus processos de direção 

teatral nos trabalhos em que trabalhei como encenador, e desde o início de 2015 tenho 

passado a investigar, paralelamente à escrita desta dissertação, um processo de 

encenação que toma como fundamento o Diálogo, e problematizando os momentos 

pedagógicos propostos pelo GEPEM – Estudo da Realidade, Organização do 

Conhecimento, e Aplicação do Conhecimento – como etapas entrelaçadas do processo 

criativo em Teatro, cujas reflexões e problematizações terão, sem dúvida, relação direta 

com esta pesquisa, as quais pretendo desenvolver posteriormente em uma 

especialização específica e/ou num programa de doutorado.   
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Dentro dessa perspectiva o presente trabalho pode reforçar a necessidade de 

considerar o caráter dialógico dos processos formativos em nossos ambientes de ensino 

e aprendizagem, e indica caminhos para essa realização ao apontar a Educação 

Dialógica como um caminho para a organização do planejamento pedagógico do Ensino 

de Teatro, e do diálogo como possibilidade para os pesquisadores em educação e em 

arte.  
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APÊNDICE A – Plano de Curso do 4º ano 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAÉRCIO FERNANDES 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL I – TURMA: 4ª ANO 

DISCIPLINA: TEATRO 

ELABORADO POR: Suame Christine e Ildisnei Medeiros (PIBID – Teatro) 

ORIENTADO POR: Felipe Fagundes (Professor de Teatro) 

 

PLANO DE CURSO 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

A tendência à imitação é natural ao homem, bem como o gosto pela 

harmonia e pelo ritmo, é passível de compreensão a ideia de que o Teatro é inato a todo 

e qualquer ser humano, desde que ele tenha sensibilidade e vontade para apreendê-lo e 

desenvolvê-lo. Nos primórdios da humanidade os homens foram aos poucos, mesmo 

sem perceber, provavelmente, criando a poesia e o teatro, fazendo rituais e invocando 

deuses que eram na verdade, para eles, as forças da natureza. E desses rituais é que aos 

poucos foi se dando um papel que é  a principal função do Teatro: educar. 

É importante desmistificar a ideia de que Teatro é terapia, que serve para 

abstrair de problemas e divertir. Porém, fazer Teatro faz crescer como ser humano, 

como individuo, seja pensando no eu, ou no bem da sociedade como um todo. Ou seja, 

o Teatro possui uma essência pedagógica, que foi percebida pelos gregos e hoje, é 

apreendido no meio educacional das mais diversas formas, e agora está posto como 

disciplina obrigatória nos currículos, desde a LDB (9394/96) em seu artigo 26, § 2º, 

quando afirma que: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos” (BRASIL, 1996).  

Para o 4º ano do Ensino Fundamental I a disciplina Teatro justifica-se por 

proporcionar aos educandos através de procedimentos metodológicos individualizantes 

e socializantes o desenvolvimento de suas capacidades físicas e motoras, além de 

capacidades cognitivas, de reversibilidade, conservação e limitação, que precisam ser 
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desenvolvidas por esta faixa etária dos 8 aos 10 anos, conforme aponta RICHMOND 

(1975) ao se referir aos estudos de Piaget sobre essa fase, auxiliando no processo de 

formação dos indivíduos orgânica e socialmente.  

 

 

EMENTA:  

 

Análise teórica e percepção prática dos elementos que compõem o fazer Teatral: 

cenografia, atuação, direção, etc. Fundamentação teórica e pesquisa sobre a História do 

Teatro a partir dos edifícios teatrais e as tecnologias cênicas desenvolvidas. Superação 

da ideia que Teatro só se faz estando em um palco.  

 

 

OBJETIVOS GERAIS:  

 

 

 Identificar as mais diversas formas de atividade teatral já existentes no Brasil e 

no mundo e as que podem ser criadas no processo em sala de aula, pensando 

criticamente e criativamente a realidade em que vivemos; 

 

 Reconhecer as mais diversas manifestações espetaculares, inclusive as afro-

indígena-brasileiras, desmistificando conceitos preconceituosos e reconhecendo 

como patrimônio cultural; 

 

 Compreender o fazer teatral como um processo dinâmico e possuidor de uma 

série de elementos que o constituem, sendo capaz de desmistificar a ideia de que 

fazer Teatro é apenas atuação; 

 

 Valorizar e praticar atitudes de responsabilidade, solidariedade, respeito à 

diversidade e à coletividade no desenvolvimento das atividades dentro e fora de 

sala de aula, no fazer teatral e fora deste contexto. 
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1º BIMESTRE  

 

CONTEÚDOS: 

 

 1.0 – Dramaturgia: 

 

1.1 - Dramaturgia da luz:  

- Conceito de luz; Formulação de cores-luz; A luz na cena. 

 

1.2 – Dramaturgia Textual: 

- O texto como resultado de uma construção; Reconstrução de Histórias; A 

importância da Biblioteca. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 1º BIMESTRE: 

 

 Perceber as cores e as relações destas com o meio; pensando na relação: 

realidade vivida e cena; 

 

 Identificar as diversas possibilidades de formulação das cores a partir das cores 

primárias, relacionando com o cotidiano; 

 

 Reconhecer as cores enquanto promotoras de uma melhor percepção da 

atmosfera situacional cênica. 

 

 Desenvolver o pensamento operacional a partir das relações criadas entre 

dramaturgia e a realidade, pensando noções de reversibilidade, conservação e 

limitação. 

 

 Desenvolver a leitura e escrita conjuntamente percebendo a necessidade desses 

conhecimentos e de como eles influenciam diretamente na fala e no 

comportamento enquanto meios formadores. 
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METODOLOGIA:  

 

 Aulas expositivo-dialogadas. 

 Aulas práticas com experimentação das cores (usando lanternas e papéis 

coloridos). 

 Estudos de caso sobre situações observadas (criadas em sala com bonecos). 

 Leituras e debates de histórias infantis em grupo na biblioteca da escola. 

 Reescrita de textos (copiando os textos ou mudando as histórias). 

 

 

AVALIAÇÃO DO 1º BIMESTRE:  

 

 Participação dos alunos nas aulas e compreensão e aplicação nas aulas práticas 

dos princípios estudados, e fruição e capacidade de diálogo sobre as questões 

observadas e leituras feitas, e a reescrita coerente de textos.  

 

2º BIMESTRE  

 

CONTEÚDOS: 

 

 2.0 – Cenografia: 

 

            2.1 – Arquitetura e Tecnologia Teatral:  

- Os diferentes edifícios teatrais e suas principais tecnologias ao longo do tempo. 

 

2.2 – Introdução à Maquiagem: 

- O uso da maquiagem no Teatro; As referências de maquiagem da Cultura de 

Massa; Croqui de maquiagem; Como fazer a maquiagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 2º BIMESTRE: 

 

 Operar sistemas simbólicos de linguagem, sendo capaz de pensar sobre si e o 

espaço que o rodeia de formas variadas, compreendendo-o e analisando-o. 
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 Identificar as mudanças e permanências no edifício teatral (a construção 

edificada e as divisões de palco, plateia, etc) e suas tecnologias ao longo do 

tempo. 

 

 Compreender a partir do edifício teatral e das tecnologias destes a relação entre 

o teatro e seu contexto histórico vigente; 

 

 Reconhecer a maquiagem como parte integrante do fazer teatral e quais suas 

funções; 

 

 Desmistificar a ideia de que a maquiagem é um elemento exclusivamente 

feminino. 

 

 

METODOLOGIA:  

 

 Aulas expositivo-dialogadas. 

 Apreciação de vídeos (filmes e espetáculos teatrais gravados). 

 Aula de campo (visita ao Teatro). 

 Oficinas práticas de desenho de croqui (desenhos com modelo de maquiagem a 

ser executada) e maquiagem individual (fazendo uso de maquiagem comum, 

maquiagem para teatro, lápis de cor e tintas). 

 

 

AVALIAÇÃO DO 2º BIMESTRE:  

 

 Participação dos alunos, resolução do exercício de retomada de conteúdos sobre 

o Edifício Teatral e suas Tecnologias; e execução da maquiagem, levando em 

consideração a proposta e o desenvolvimento da mesma. 
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3º BIMESTRE  

 

CONTEÚDOS: 

 

 3.0 – Improvisação: 

 

3.1 – Improvisação a partir de jogos teatrais. 

3.2 – O subtexto (ação implícita ao que se fala, faz) e a intenção na cena e no 

cotidiano. 

3.3 – A relação cena-dramaturgia-cenografia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 3º BIMESTRE: 

 

 Desenvolver a capacidade cognitiva operacional, a capacidade motora, a 

criatividade e o pensamento crítico. 

 Desenvolver a improvisação a partir dos jogos teatrais propostos, relacionando-

os com os conhecimentos de cenografia e dramaturgia anteriormente abordados 

na disciplina. 

 

 Identificar o subtexto e as intenções nas ações cotidianas. 

 

 Perceber o funcionamento do subtexto e da intenção nas ações extra-cotidianas. 

 

 

METODOLOGIA:  

 

 Aulas práticas com uso de jogos teatrais. 

 Exercícios vocais com uso de blablação e grammelot (nota de rodapé 

explicitando que estes exercícios estarão em anexo). 

 Debates em grupo sobre as situações e as mais diversas intenções das mesmas 

no cotidiano dos alunos. 
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 Montagem de pequenas cenas improvisadas fazendo uso de acessórios levados 

para a sala de aula pelo professor e pelo aluno. 

 

 

AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE:  

 

 Participação dos alunos nas aulas; compreensão e aplicação nas aulas práticas 

dos princípios estudados; discussão sobre o processo de montagem das 

improvisações; montagem das cenas finais realizadas (avaliação individual e do 

grupo). 

 

 

4º BIMESTRE  

 

CONTEÚDOS: 

 

 4.0 – Introdução às Formas Espetaculares: 

 

4.1 – O que são formas espetaculares.  

4.2 – As diferentes formas espetaculares: teatro, dança, circo, folguedos, jogos. 

4.3 – As formas espetaculares brasileiras e norte-rio-grandenses: capoeira, 

quadrilha, caboclinhos, coco, Boi-Calemba, Pastoril. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 4º BIMESTRE: 

 

 Reconhecer introdutoriamente as diversas formas espetaculares afro-indigenas-

brasileiras e suas especificidades. 

 

 Compreender as origens de diferentes formas espetaculares de modo a extinguir 

ideias preconceituosas. 
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 Reconhecer como patrimônio cultural as diversas formas espetaculares do nosso 

país e estado. 

 

 

METODOLOGIA:  

 

 Aulas expositivo-dialogadas. 

 Apreciação de vídeos e projeção de slides. 

 Apreciação do grupo de capoeira da escola. 

 Pesquisa na biblioteca da escola e/ou no laboratório e informática sobre formas 

espetaculares. 

 Realização de cantigas de roda. 

 

 

AVALIAÇÃO DO 4º BIMESTRE:  

 

 Participação dos alunos nas aulas; compreensão e aplicação nas aulas práticas 

dos princípios estudados; pesquisa em dupla sobre formas espetaculares.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Paulo. O Teatro ensina a viver. Disponível em: 
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APÊNDICE B – Plano de Aula “Caracterização da Personagem” para 4º Ano do Ensino 

Fundamental I.  

Plano de Aula 

 

1º BIMESTRE - AULA 04 

- Tempo de duração: 1 hora 40’ 

 

TEMA DA AULA: CARACTERIZAÇÃO DA PERSONAGEM 

 

. Conteúdos: 

 A relação entre personagens e contexto de inserção; 

 Introdução à maquiagem (parte 1): 

- Maquiagem e relações de gênero. 

- A maquiagem na construção da personagem. 

 

. Objetivos: 

 Explorar o conhecimento prévio dos alunos sobre maquiagem, e a troca de ideias 

entre os sujeitos envolvidos; 

 Desenvolver a consciência de grupo e da síntese de ideias; 

 Desmistificar a ideia pré-concebida de que o gênero feminino, somente, entende 

e faz uso da maquiagem; 

 Perceber a relação existente entre a construção da personagem e o contexto em 

que esta estará inserida; 

 Compreender como se dá o processo de pensar e criar uma maquiagem, de 

acordo com a personagem pretendida.  

 

. Metodologia: 

 Dinâmica do “troca ideias”; 

 Gincana de maquiagem: MENINOS versus MENINAS; 

 Jogo “Onde e como está o quem?”; 

 Discussão em roda sobre o tema da aula; 

 Trabalhando com a planilha de maquiagem (Richard Corson). 
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. Recursos Materiais: 

 Papeis coloridos (para a dinâmica “troca de ideias”); 

 Fichas com indicações de personagens (para o jogo “Onde como está o quem?!); 

 Planilha de maquiagem (Richard Corson); 

 Lápis de cor. 

 

 

. Ações Didáticas: 

 

 Apresentação da aula a ser ministrada e explicação da ausência do professor 

supervisor Felipe Fagundes na aula. 

 

 Dinâmica do “troca ideias”: em roda, os alunos receberão, cada um deles, um 

papel colorido onde serão indicados a escrever um palavra, ou mais, sobre 

maquiagem, o que eles conhecerem. Em sentido horário irão trocar os papeis até 

o momento em que um dos bolsistas bata palma, indicado a parada. Após isso, 

um outro bolsista se posicionará no quadro e irá escrever os termos que, os 

alunos, um por vez, disser que está escrito no papel que recebeu, se concordar 

que é relacionado ao tema da aula.  

 

 Gincana de maquiagem MENINOS versus MENINAS: divididos em dois 

grandes grupos, os alunos irão participar de uma atividade onde deverão, após 

sorteio pata saber que grupo iniciará, identificar se o termo selecionado no 

quadro (exposto durante o jogo anterior) é um sujeito que faz uso da maquiagem 

ou se é um utensílio, um material utilizado no processo, e identificar como é a 

utilização dela pelo sujeito ou para que serve o produto ou material. Ao final 

serão contabilizados os pontos de acerto, e realizada uma reflexão sobre o 

conhecimento de maquiagem de ambos grupos, de modo que os alunos 

compreendem que sejam meninos ou meninas, de certo modo todos entendem, 

ao menos um pouco, sobre o tema.  
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 Jogo “Onde e como está o quem?”: Divididos pelos bolsistas em grupos, os 

alunos irão realizar a construção de uma esquete, onde seja possível identificar o 

personagem dado (através do sorteio das fichas), devendo ele estar inserido em 

um local e realizando uma atividade, que deve estar em consonância com as 

ações da personagem, para a identificação deste, por parte dos outros colegas. 

  

 Debate, em roda, sobre o jogo realizado, a impressão dos alunos, e como o 

contexto deve ser considerado durante a construção da personagem.  

 

 

 Trabalhando com a planilha de maquiagem: Breve exposição sobre o uso da 

planilha de maquiagem, e depois, a partir dos personagens apresentados durante 

o jogo anterior (ou outro que preferirem), os alunos deverão pensar a 

caracterização destes e expor a ideia de maquiagem no papel, fazendo uso da 

planilha e lápis de cor.  

 

 Finalização da aula. 

 

REFERÊNCIAS 

 

MAGALHÃES, Mona. Caracterização Teatral: uma arte a ser desvendada. IN: 

TELLES, Narciso; FLORENTINO, Adilson. Org(s). Cartografias do Ensino de 

Teatro. Uberlândia. EDUFU, 2009. p. 209 – 219.  
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APÊNDICE C – Plano de Aula “Caracterização da Personagem”  para 4º Ano do 

Ensino Fundamental I 

 

Plano de Aula 

 

1º BIMESTRE - AULA 05 

- Tempo de duração: 1 hora 40’ 

 

TEMA DA AULA: CARACTERIZAÇÃO DA PERSONAGEM 

 

. Conteúdos: 

 

 Introdução à maquiagem (parte 2): 

- História da Maquiagem. 

- As referências de maquiagem da Cultura de Massa. 

- O uso da maquiagem no Teatro. 

- Luz e sombra na maquiagem. 

 

. Objetivos: 

 Operar sistemas simbólicos de linguagem, sendo capaz de pensar sobre si e o 

espaço que o rodeia de formas variadas, compreendendo-o e analisando-o. 

 Compreender o homem enquanto sujeito histórico e suas práticas como 

expressão cultural.  

 Reconhecer a maquiagem como parte integrante do fazer teatral e quais suas 

funções. 

 Relacionar os conteúdos anteriormente trabalhos sobre Iluminação Cênica e sua 

influência na maquiagem, questões referentes à luz e sombra.  

 

. Metodologia: 

 Aula expositivo-dialogada; 

 Luz e sombra através da fotografia. 

 

. Recursos Materiais: 
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 Computador e projeto de slides; 

 Fotografias dos rostos dos alunos em tamanho A4; 

 Papel vegetal A4; 

 Fita crepe; 

 Lápis grafite e borrachas. 

 

. Ações Didáticas: 

 

 Apresentação da aula a ser ministrada e explicação da ausência do professor 

supervisor Felipe Fagundes na aula. 

 Retomada dos conteúdos, impressões e discussões referentes à aula anterior. 

 Exposição e discussão através de slides (com fotografias, vídeos e trechos 

textuais) sobre a História da Maquiagem. 

 Exposição e discussão através de slides (com fotografias, vídeos e trechos 

textuais) sobre as funções da maquiagem, a identificação e utilização da mesma 

na cultura de massa e também no fazer teatral, e a maquiagem na construção das 

personagens.  

 Luz e sombra através da fotografia: explanação retomando conceitos referentes à 

Iluminação Cênica, luz e sombra e a influência dela na maquiagem. Levar os 

alunos para o refeitório da escola – pela melhor iluminação e por possuir mesas 

maiores e melhores para trabalhar –, distribuir as fotografias de cada um deles e 

o material necessário (fita crepe e papel vegetal), explicando a atividade. 

Mostrar resultados de processos semelhantes ao que eles irão desenvolver e 

iniciar a atividade.  

 Discussão sobre a atividade realizada, a impressão dos alunos e retomada de 

conceitos, se necessário.  

 Finalização da aula. 

 

REFERÊNCIAS 

 

MAGALHÃES, Mona. Caracterização Teatral: uma arte a ser desvendada. IN: 

TELLES, Narciso; FLORENTINO, Adilson. Org(s). Cartografias do Ensino de 

Teatro. Uberlândia. EDUFU, 2009. p. 209 – 219.  
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APÊNDICE D – Plano de Aula “Iluminação Cênica” para 4º Ano do Ensino 

Fundamental I 

 

Plano de Aula 

 

2º BIMESTRE - AULA 01 

- Tempo de duração: 1 hora 40’ 

 

TEMA DA AULA: INTRODUÇÃO À ILUMINAÇÃO 

 

. Conteúdos: 

 Introdução à iluminação: 

- Luz e sombra; 

- Noção de profundidade; 

- Variação da luz; 

- Fontes de luz; 

 

 

. Objetivos: 

 Explorar o conhecimento prévio dos alunos sobre luz, e a troca de ideias entre os 

alunos; 

 Explorar a noção de luz e sombra, tendo como fonte de luz a lanterna; 

 Provocar a percepção da luz enquanto linguagem. 

 

. Metodologia: 

 Aula expositivo-dialogada sobre noção de profundidade e variação da luz a 

partir do uso de uma lanterna grande sobre o rosto do professor; 

 Experiência fora da sala de aula (aula de campo); 

 Discussão sobre os conceitos de luz e iluminação, a partir das experiências 

trabalhadas; 

 

. Recursos Materiais: 

 Lanterna; 
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. Avaliação: 

 Os alunos serão avaliados pela participação no desenvolvimento das atividades 

propostas e pelo desenvolvimento no processo de compreensão dos conteúdos 

trabalhados nesta aula. 

 

. Ações Didáticas: 

 

 Apresentação da aula a ser ministrada e explicação da presença dos bolsistas na 

condução das atividades da disciplina; 

 Com a turma em círculo, discutir sobre luz e sombra a partir dos conhecimentos 

prévios dos alunos;  

 Aula expositivo-dialogada com o uso, exploração e experimentos com uma 

lanterna, jogo de sombra no rosto, de levantar discussão sobre noção de 

profundidade, variação da luz; 

 Levar a turma para fora da sala de aula, em ambiente aberto para execução da 

experiência. Todos deverão observar a luz do sol, seu posicionamento àquela 

hora do dia, as sombras feitas por ele, seu próprio corpo em relação à luz do sol; 

 Debate, em roda, sobre a experiência realizada, a impressão dos alunos diante do 

que foi discutido anteriormente, e pós-experiência realizada.  

 Finalização da aula. 

 

REFERÊNCIAS 
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APÊNDICE E – Plano de Aula “Iluminação Cênica” para 4º Ano do Ensino 

Fundamental I.  

 

Plano de Aula 

 

2º BIMESTRE - AULA 02 

- Tempo de duração: 1 hora 40’ 

 

TEMA DA AULA: LUZ NO TEATRO 

 

. Conteúdos: 

 

 Luz como linguagem; 

- O uso da luz no Teatro. 

- Manipulação da mesa de luz. 

 

. Objetivos: 

 Compreender que a luz deve ser pensada junto com a proposta da encenação. 

 Reconhecer a iluminação como parte integrante do fazer teatral e quais suas 

funções. 

 Compreender como a mudança do sentido, significado, sensação através da luz e 

da cor; 

 Experienciar a prática de manipulação da luz através da mesa de iluminação. 

 Desenvolver a sensibilidade para a criação de proposta de iluminação. 

 

. Metodologia: 

 Apresentação da maquete de iluminação. 

 Conversa sobre os conteúdos estudados nas aulas anteriores. 

 Demonstrações de manipulações de sombra, luz e cor na maquete. 

 Roda de conversa sobre o trabalho apresentado.  

 

. Recursos Materiais: 

 Maquete. 
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. Avaliação: 

 Os alunos serão avaliados pela participação nas atividades propostas, e pela 

compreensão dos conteúdos abordados.  

 

. Ações Didáticas: 

 

 Apresentação da aula a ser ministrada e explicação da presença de bolsistas e do 

Professor Sávio Araújo conduzindo a disciplina; 

 Levar os alunos para o laboratório de informática, onde estará montada a 

maquete;  

 Explicar aos alunos a proposta da aula, apresentando a maquete, seu 

funcionamento, bem como os conteúdos de iluminação já trabalhados nas aulas 

anteriores; 

 Abordar a iluminação enquanto linguagem e suas funções no teatro; 

 Os alunos serão levados até a mesa de iluminação, onde experimentarão seu 

funcionamento, e observarão as mudanças de posição e cor;  

 A partir do que foi explanado na aula, os alunos deverão propor uma iluminação 

de um objeto de forma que possua um significado; 

 Roda de conversa com todos os envolvidos sobre a experiência e a relação com 

os conteúdos trabalhados nas aulas anteriores; ficará aberto o espaço para 

qualquer dúvida que os alunos possam vir a ter em relação aos conteúdos 

abordados. 

 Finalização da aula.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, José Sávio de Oliveira. A Cena Ensina: uma proposta pedagógica para 

formação de professores de teatro. Tese [Doutorado em Educação] – Programa de Pós – 

graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005.   
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APÊNDICE F - Plano de Aula “Iluminação Cênica” para 4º Ano do Ensino 

Fundamental I 

 

Plano de Aula 

 

2º BIMESTRE - AULA 03 

- Tempo de duração: 1 hora 40’ 

 

TEMA DA AULA: LUZ E ILUMINAÇÃO 

 

. Conteúdos: 

 Diferenciação entre luz e iluminação; Variações e manipulação da luz. 

- Conceito de luz. 

- Conceito de iluminação 

- Mudança de planos (geral, foco); 

- Mudança de cor; 

- A manipulação da luz no teatro 

 

. Objetivos: 

 Compreender a diferença entre luz e iluminação; 

 Perceber a diferença entre os planos de luz e as formas de intervenção que estas 

podem causar sobre um determinado objeto ou espaço; 

 Experimentar o uso de cores na iluminação, perceber suas diferenças, estados, 

significações que estas podem sugerir;  

 Reconhecer a iluminação como parte integrante do fazer teatral e quais suas 

funções. 

 

. Metodologia: 

 Experiência com lanternas na sala de informática; 

 Discussão a partir da conversa inicial e da experiência. 

 Discussão sobre os conceitos de luz e iluminação, posicionamento da luz e 

cores, a função da luz no teatro a partir das experiências trabalhadas; 
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. Recursos Materiais: 

 Lanternas pequenas; 

 Folhas de papel branco A4; 

 Objetos pessoais dos alunos; 

 Gelatinas coloridas 

 

. Avaliação: 

 Os alunos serão avaliados pelo empenho no desenvolvimento das atividades 

propostas e pelo desenvolvimento no processo de compreensão da diferença 

entre luz e iluminação, suas variantes (planos, cor) e sua aplicação no Teatro. 

 

. Ações Didáticas: 

 Apresentação da aula a ser ministrada e explicação da presença de bolsistas 

conduzindo as atividades da disciplina; 

 Retomada dos conteúdos, impressões e discussões referentes à aula anterior. 

 Levar a turma para o laboratório de informática, por se tratar de um local escuro, 

portanto propício à experiência. Divididos em grupos, cada grupo receberá uma 

lanterna e uma folha de papel, onde será pedido que o grupo escolha um objeto 

pessoal para ser utilizado na experiência. Os alunos deverão experimentar as 

mais diversas posições e distâncias da fonte de luz em relação do objeto. 

Experimentar também o uso de cores com as gelatinas na frente da lanterna; 

 Cada grupo devia mostrar para o resto da turma qual foi a situação pensada e 

como iluminaram, o porque de cada cor e posicionamento de luz que 

escolheram, desde que estivesse em consonância com o que o professor 

questionava; 

 Discussão sobre a atividade realizada, a impressão dos alunos e retomada de 

conceitos, se necessário. E finalização da aula.  

 

REFERÊNCIAS 

 

COSTA, Ronaldo. A oficina de iluminação e a construção do espetáculo: anotações 
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