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“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino. Esses que-fazeres se encontram um no 

corpo do outro. Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 

porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade”.  

 

 (FREIRE, 1996, p. 29). 



 
 

RESUMO 

 

 

A pesquisa considerou o espaço escolar como mundo vivido dos fazeres artísticos 
relacionados à arte do teatro a partir da apreciação artística do Projeto “Encontro 
com o Artista”, em especial no IFRN Campus Macau. O objetivo dessa pesquisa 
dissertativa foi compreender e refletir sobre o processo de ensino de teatro, a partir 
da apreciação de espetáculos teatrais, por meio do Programa “Encontro com o 
Artista”, realizado no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus 
Macau, entre os anos 2015 e 2016, para as turmas da 2º ano do Ensino Médio que 
frequentam o componente curricular Arte/teatro.  A partir do objetivo proposto 
questionou-se: Como os alunos do Ensino Médio podem aprender sobre teatro por 
meio da apreciação de espetáculos teatrais? Como esses discentes podem 
compreender a linguagem teatral por meio de debates e processos de mediação? 
Como ampliar o acesso à arte do teatro dentro da escola e a reflexão crítica para a 
construção de um sujeito espectador? O aporte metodológico baseou-se na 
pesquisa Qualitativa tendo como abordagem a Ação-Participante. Ao adotar tal 
abordagem metodológica considerou-se a inserção do pesquisador no meio 
pesquisado, a participação efetiva da população pesquisada na pesquisa, a 
transformação da realidade. A pesquisa apoiou-se ainda nos estudos e reflexões de 
Barbosa (1991) em especial na sua Abordagem Triangular, de Desgranges (2010) 
quando discute a Pedagogia do Espectador, de Pavis (2003) ao analisar o 
espetáculo, de Freire (1996) quando considera a educação como autonomia e de 
Araújo (2012) e suas inter-relações entre tecnologia, espectador e cena. Considerou-
se que essa experiência artístico-pedagógica denominada Encontro com artista, 
apresentou um caráter de extrema importância no que diz respeito ao campo do 
ensino da arte desenvolvido no Instituto Federal Campus Macau. 
 

Palavras-chave: Apreciação. Ensino Médio Integrado. Teatro. 
  



 
 

RESUMEN 

 

La investigación consideró el espacio escolar como mundo vivido de los hechos 
artísticos relacionados con el arte del teatro a partir de la apreciación artística del 
Proyecto "Encuentro con el Artista", en especial en el IFRN Campus Macau. El 
objetivo de esta investigación fue comprender y reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza de teatro a partir de la apreciación de espectáculos teatrales por medio 
del Programa "Encuentro con el Artista", en el Instituto Federal de Río Grande del 
Norte - IFRN, Campus Macao, entre los años 2015 y 2016, para las clases del 2º 
año de la Enseñanza Media que frecuentan el componente curricular Arte / teatro. A 
partir del objetivo propuesto se preguntó: ¿Cómo los alumnos de la Enseñanza 
Media pueden aprender sobre teatro por medio de la apreciación de espectáculos 
teatrales? ¿Cómo pueden los alumnos entender el lenguaje teatral a través de 
debates y procesos de mediación? ¿Cómo ampliar el acceso al arte del teatro dentro 
de la escuela y la reflexión crítica para la construcción de un sujeto espectador? El 
aporte metodológico se basó en la encuesta Cualitativa teniendo como enfoque la 
Acción-Participante. Al adoptar tal enfoque metodológico se consideró la inserción 
del investigador en el medio investigado, la participación efectiva de la población 
investigada en la pesquisa, la transformación de la realidad. La pesquisa se apoyó 
aún en los estudios y reflexiones de Barbosa (1991), en especial en su Enfoque 
Triangular, de Desgranges (2010) cuando discute la Pedagogía del Espectador, de 
Pavis (2003) al analizar el espectáculo, de Freire (1996) cuando considera la 
educación como autonomía y de Araújo (2012) y sus interrelaciones entre 
tecnología, espectador y escena. Se consideró que esa experiencia artístico-
pedagógica denominada Encuentro con artista, presentó un carácter de extrema 
importancia en lo que se refiere al campo de la enseñanza del arte desarrollado en 
el Instituto Federal Campus Macau. 
 

Palabras clave: Apreciación. Enseñanza Media Integrada. Teatro. 
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O objetivo desta pesquisa dissertativa foi compreender e refletir sobre o 

processo de ensino de teatro, a partir da apreciação de espetáculos teatrais por 

meio do Programa “Encontro com o Artista”, realizado no Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte – IFRN, Campus Macau, entre os anos 2015 e 2016, para as 

turmas da 2º ano do Ensino Médio que frequentam o componente curricular 

Arte/teatro. Na pesquisa nomeei a introdução de “Encontro com a obra artística”, os 

capítulos I e II respectivamente de “Diálogos com o contexto” e de “A cena como 

acontecimento: diálogos com a apreciação teatral em interfaces com o espectador”. 

O Programa “Encontro com o Artista” foi idealizado pelo Professor de 

Arte/música Roderick Fonseca, pertencente ao quadro de docentes do IFRN 

Campus Natal Central, no ano 2003, e tinha como objetivo proporcionar o contato do 

aluno do Ensino Médio Técnico Integrado com a obra de arte e seus artistas dentro 

da Escola. 

A partir das ações iniciais desenvolvidas pelo citado programa no Campus 

Central do IFRN, na cidade do Natal, e vendo-o exitoso naquele âmbito de ensino 

decidiu-se levar esse programa para o Campus Macau como Projeta de Extensão 

que despertasse no aluno, e na comunidade escolar do citado campus a apreciação 

crítica de espetáculos teatrais. 

Tal iniciativa gerou alguns questionamentos: Como os alunos do Ensino 

Médio podem aprender sobre teatro por meio da apreciação de espetáculos 

teatrais? Como esses discentes podem compreender a linguagem teatral por meio 

de debates e processos de mediação? Como ampliar o acesso à arte do teatro 

dentro da escola e a reflexão crítica para a construção de um sujeito espectador? 

Os questionamentos levantados me acompanham como professor e artista 

desde que assumi o componente curricular Arte no IFRN. Essa prática artística 

vinculada ao IFRN,  se inicia em 1995, como aluno do Curso Técnico Integrado 

Eletromecânica do IFRN Campus Natal Central e também componente do Grupo de 

Teatro Falas e Pantomimas, dirigido pela Professora Maria Isabel Dantas, onde atuei 

em diferentes peças teatrais até março de 1998. Lembramos a experiência da peça 

teatral “Édipo” (1997/1998), o qual colaborou para minha decisão em Cursar 

Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(1998/2003). Ao Cursar Especialização em Ensino de Teatro pela mesma 

Universidade em 2004, retorno ao IFRN Natal Central, como professor substituto, e 

assim desenvolvo os trabalhos artísticos entre 2004/2006 e posteriormente 
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2009/2010. No decorrer do percurso, e com a expansão da Rede Federal 

Tecnológica no Estado do RN, sou chamado como efetivo na disciplina Arte/teatro, 

no dia 26 de junho de 2014, para atuar no IFRN Campus Macau, onde estou até 

hoje.  

As questões de estudos apresentadas que embasam o pensamento desse 

trabalho dissertativo, bem como o objetivo exposto em parágrafo inicial, traçam o 

caminho para metodologia qualitativa, tendo como abordagem a Ação-Participante. 

Nesse sentido, estimulou-se a percepção de que o agente pesquisador 

participa do processo de investigação, permitindo a transformação social dos outros 

agentes e sua própria transformação. 

Entende-se por metodologia qualitativa à compreensão ampla do fenômeno 

que está sendo estudado; ela considera que todos os dados da realidade são 

importantes e devem ser examinados e ainda, valoriza-se o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada. 

(SEVERINO, 2000) 

Outrossim, a pesquisa qualitativa evidencia aspectos da realidade social 

muitas vezes, contempladas pela subjetividade, visto que as relações de interação 

do homem com a natureza e a sociedade são dinâmicas e transformadoras. Assim, 

corroborando com o pensamento de Minayo (2013, p. 21) entende-se que a 

pesquisa qualitativa é esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 

parte da realidade social, “[...], pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 

por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes”.  

Trabalhos e investigações que tenham um caráter de transformação social da 

realidade, mas que seu pesquisador possa estar envolvido caracteriza-se pela 

noção de pesquisa ação-participante. É assim, que se percebe na natureza desta 

experiência educativa que o fato dos espetáculos teatrais se fazerem presentes na 

Escola gerando transformações na realidade artístico-cultural presente no IFRN 

Campus Macau.  

No cerne dessa pesquisa, enfatizou-se a prática da pesquisa Ação-

Participante, porque se encontrou nessa abordagem um caminho de percepção e 

interferência da realidade educacional que permeia o objeto de estudo. Nesse 

sentido, Brandão (1999, p. 12) aponta que: 
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A participação não envolve uma atitude do cientista para conhecer 
melhor a cultura que pesquisa. Ela determina um compromisso que 
subordina o próprio projeto cientifico de pesquisa ao projeto político 
dos grupos populares cuja situação de classe, cultura ou história se 
quer conhecer porque se quer agir.  
 

Entendendo que, a pesquisa se dá com o olhar observador do agente 

pesquisador, pode-se tecer importantes considerações sobre o fato estabelecido, 

analisando a relação do objeto com seu entorno e suas possíveis transformações 

sociais. Numa percepção da realidade social do sujeito e da pesquisa Ação-

Participante, Brandão (1999, p. 11) discorre que:  

 

Perguntas de pessoas reais, muito mais do que de categorias 
abstratas de “objetos”, que parecem descobrir, com sua própria 
prática, que devem conquistar o poder de serem, afinal, o sujeito, 
tanto do ato de conhecer de quem tem sido o objeto, quanto do 
trabalho de transformar o conhecimento e o mundo que os 
transformaram em objetos.  
 

Ao adotar-se a abordagem metodológica da pesquisa Ação-Participante 

entendi que os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo e quando 

concebida é realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo.  

Sobre tal abordagem metodológica Severino (2000) pontifica que a pesquisa 

Ação-Participante se insere na pesquisa prática. Há na pesquisa participante um 

componente político que possibilita discutir a importância do processo de 

investigação tendo por perspectiva a intervenção na realidade social. Nela, ainda 

segundo o autor citado, não existe um modelo único de pesquisa ação e pesquisa 

participante, pois se trata, na verdade, de adaptar em cada caso o processo às 

condições particulares de cada situação concreta (os recursos, as limitações, o 

contexto sociopolítico, os objetivos perseguidos etc.). 

Em tal abordagem metodológica considerei a minha inserção no meio 

pesquisado, a participação efetiva da população estudada na investigação, a 

transformação da realidade; bem como a busca de sentido e das representações, 

uma nova concepção de sujeito e de grupo, a autonomia e práticas de liberdade e os 

princípios éticos socializando com a comunidade pesquisada os resultados de tal 

empreitada. Ainda foi possível a partir da pesquisa Ação-Participante a realização 
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concomitante da investigação e da ação, a análise crítica dos dados colhidos e o 

retorno para discussão e avaliação dos resultados. 

Como técnica de pesquisa adotei o uso de aplicação de questionários, de 

entrevistas, de coleta de materiais (audiovisual e comentários). Também foram 

promovidas rodas de conversa, filmagens de alguns espetáculos e debate. Todos 

esses materiais colaboraram no campo da pesquisa participante para a descrição e 

análise de dados relevantes sobre o respectivo fazer investigativo. 

Nesse ínterim, averiguei que existem muitas possibilidades de abordagem da 

pesquisa e que dessa forma, os pesquisadores em Arte podem apropriar-se de 

formas metodológicas que mais se amoldem a busca de suas soluções e 

investigações pessoais e coletivas de pesquisa. Em nosso caso, a abordagem Ação-

Participante torna-se mais presente em virtude de sua interferência sobre o processo 

de vivência e do relato científico. 

Cabe frisar que, para compreender a colaboração dessa escrita dissertativa 

para o ensino de Artes fez-se necessário buscar aproximações com trabalhos que 

dialogam ou se aproximam dessa dissertação. Desta feita, recorreu-se aos bancos 

de dados de Teses e Dissertações da Capes, de textos acadêmicos em páginas da 

web a exemplo do google acadêmico, de periódicos especializados da área de artes 

cênicas, e de anais da ABRACE e da CONFAEB que versam sobre a apreciação do 

espetáculo sob a ótica do espectador. 

Significativos foram os artigos de Flávio Desgranges (2002) intitulado de “O 

espectador e a contemporaneidade: perspectivas”; de Beatriz Cabral (2002) 

nominado de “Avaliação em Teatro: implicações, problemas e possibilidades”; e os 

artigos “Formar o espectador infanto-juvenil para ver e fazer teatro” e “ A nova 

proposta de ensino do teatro” respectivamente de Roger Deldime (2002), de Ingrid 

Dormien Koudela (2011). 

É preciso citar ainda a dissertação de Ana Rita Nabais (2015) com o título de 

“O teatro como lugar de reinvenção de públicos: concepções sobre a formação do 

espectador” Dissertação defendida na Escola Superior de Educação de 

Lisboa/Instituto Politécnico de Lisboa; bem como o trabalho dissertativo de William 

Fernandes Molina (2016) intitulado de “Jovens formadores para novos espectadores: 

uma experiência expandida em teatro, mediação e educação” defendida no 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul.  
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Nos recentes anais da ABRACE foram possíveis diálogos com os textos de 

Carloman Weliton Soares Bonfim (2014) em seu escrito nominado de “O lugar teatral 

como elemento de proximidade entre o ator e o espectador”; o texto “A mediação 

teatral como troca, convívio e sociabilidade: apontamentos decorrentes da pesquisa 

‘Mediação teatral: trânsito e possibilidades’” de Davi de Oliveira Pinto (2014); assim 

como a escrita de Poliana Bicalho (2014) quando tematiza “Públicos e 

democratização do acesso às artes cênicas em Salvador: a experiência do projeto 

Mediação Cultural do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia”.  

Outras produções consideradas importantes que ajudam nas aproximações 

com a escrita dessa dissertação são: “Da cena como acontecimento: o espectador 

como participante do fenômeno teatral” de Stênio J. Paulino Soares (2014) e O 

papel do “espectador” na formação do professor de teatro de Marcelo Gianini (2014). 

A pesquisa apoiou-se ainda nos estudos e reflexões de Barbosa (1991) em 

especial na sua Abordagem Triangular, de Desgranges (2010) quando discute a 

Pedagogia do Espectador, de Pavis (2003) ao analisar o espetáculo, de Freire 

(1996) quando considera a educação como autonomia e de Araújo (2012) e suas 

inter-relações entre tecnologia, espectador e cena.  

Para evitar uma apreciação ingênua, recorri a fontes da Pedagogia Teatral 

(KOUDELA, 2002), dos referenciais que embasam o Ensino Médio (BRASIL, 2000; 

CABRAL, 2006) e léxicos do teatro (PAVIS, 1999; VASCONCELOS, 2010). 

Sendo assim, esse trabalho conta com referenciais teóricos importantes no 

contexto do Ensino da Arte, em especial o ensino de Teatro e da educação que 

permitem dialogar com as diferentes situações pedagógicas da pesquisa ocorrida no 

“Encontro com o Artista”, diante os espetáculos vivenciados pelos alunos da 2º ano 

do Ensino Médio dos Cursos Técnicos em Recursos Pesqueiros, Química e 

Informática do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Macau. 

A referida dissertação se estrutura em duas partes, a saber: o capítulo I 

denominado de “Diálogos com o contexto” em que se aborda o lócus da pesquisa, 

além de uma descrição do Projeto “Encontro com o Artista” em diálogo com autores 

como Brasil (2000), Cabral (2010), Pavis (1999), Barbosa (1991), Freire (1996), 

dentre outros, que corroboram com a escrita desse primeiro capítulo; já o capítulo II 

intitulado de “A cena como acontecimento: diálogos com a apreciação teatral em 

interfaces com o espectador” analisa as peças apresentadas no Projeto “Encontro 

com o Artista” reconhecendo nestas possibilidades para uma educação dos 
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sentidos, a partir da apreciação espetacular teatral em consonância com autores 

como Desgranges (2010), Barbosa (1991) e Pavis (2003).  
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CAPITULO I 

 

DIÁLOGOS COM O CONTEXTO 
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A referida pesquisa dissertativa assenta-se no olhar apreciador do aluno do 

componente de Arte do Ensino Médio Técnico Integrado do IFRN Campus Macau e 

neste capítulo contextualizo os cenários desta investigação para compreender o 

papel do sujeito espectador nesse trabalho dissertativo a partir do Projeto “Encontro 

com o Artista”, assim como localizar o ambiente de ensino em que esta foi 

desenvolvida. Para tal compreensão situamos o Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN), sua inserção no município de Macau tanto quanto como essa 

instituição de ensino modificou essa cidade. 

A missão dos Institutos Federais que se caracteriza na promoção de uma 

formação humana, científica e profissional para os estudantes. Enquanto que, sua 

função social reside na oferta da educação profissional e tecnológica – de qualidade 

referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular 

ciência, cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana 

integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do 

conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da 

igualdade e da justiça sociais. (IFRN, S/D)1 

 Falar dessa missão é, sobretudo, tentar compreender como se deu, no plano 

da educação técnica e tecnológica no Brasil, a criação das escolas técnicas para se 

compreender os institutos de educação brasileira.  

O Brasil, Colônia até a primeira década do século XIX, vivia sob um severo 

regime de proibições que incluía a restrição desde o livre comércio até a abertura de 

escolas e universidades. Gomes (2013) comenta que, com a vinda da Família Real 

Portuguesa, em 1808, as barreiras comerciais e industriais foram caindo e, em um 

Decreto de 1º de abril daquele mesmo ano, D. João revogava um alvará de 1795 

que proibia a fabricação de qualquer produto no país. Desse modo, para que 

houvesse indústrias e, consequentemente, um comércio vigoroso, eram necessários 

que escolas especializadas fossem fundadas, dando ao país os primeiros passos 

para a formação profissional de seus nativos. 

O ensino profissionalizante no país, antes proibido e improvável, teve o seu 

início efetivo a partir de 1808 e, segundo Gomes (2013, p. 217), “[...] D. João mudou 

isso ao criar uma escola superior de Medicina, outra de Técnicas Agrícolas, um 

                                                           
1
 Para maiores informações sobre a missão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte acessar a 

página: www.portal.ifrn.edu.br 
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Laboratório de Estudos e Análises Químicas e a Academia Real Militar, cujas 

funções incluíam o ensino de Engenharia Civil e Mineração”.  

Do período imperial para os primeiros anos do período republicano, mudou a 

sistemática de assistência aos menores para um ensino voltado para a preparação 

profissional de operários. Para tal, nos anos de 1930 do século XX, o Conselho 

Nacional de Educação apontou para uma reforma educacional que perdurou até os 

anos 1940. A Constituição de 1937 veio dar um alento e nova luz para as escolas 

vocacionais e foram tratadas como dever de Estado.  

Cabe pontuar que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte foi fundado em 

1909 quando o então Presidente Nilo Peçanha assinou o decreto de criação de 19 

Escolas de Aprendizes Artífices, entre as quais a de Natal. A referida escola, de sua 

criação até 1967, passou por vários endereços até se alocar no logradouro do 

Campus Central de Natal. Nesse percurso foi instalada no antigo Hospital da 

Caridade (1910), onde atualmente funciona a Casa do Estudante de Natal, 

oferecendo curso primário de desenho e oficinas de trabalhos manuais. Foi 

transferida, em 1914, para a Avenida Rio Branco, ocupando, durante 53 anos, o 

edifício n.º 743, construído no início do século XX, anteriormente ocupado pelo 

Quartel da Polícia Militar. Em 1967, a escola passou a ocupar as novas instalações, 

avenida Senador Salgado Filho, no bairro do Tirol, onde hoje funciona o Campus 

Natal-Central do IFRN, recebendo, no ano seguinte, em 1968, a denominação de 

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. (IFRN, S/D) 

Cabe retomar um pouco de história dos cursos técnicos e profissionalizantes 

para a compreensão dessa importante escola para o estado do Rio Grande do 

Norte.  

Nos anos de 1950, permitiu-se a equivalência dos estudos acadêmicos e 

profissionalizantes, o que tornava o ingressante, antes estudante de cursos 

profissionais, um acadêmico em níveis superiores. Contudo, a plena equivalência 

entre os cursos do mesmo nível, sem necessidade de exames e provas de 

conhecimento ocorreu quando da criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases, de 

1961 (BRASIL, 1961). 

Nos anos de 1956 a 1961, a educação brasileira era considerada como ponto 

de partida para o desenvolvimento social. O seu objetivo era desenvolver o ritmo 

econômico de forma mais acelerada, conter a inflação, e diminuir a desigualdade 

econômica, atenuando os desníveis sociais oportunizando maior número de 
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empregos. Era a primeira vez que, no Brasil, se criava a possibilidade de 

organização da educação profissional em currículos modulados, ele expressava-se 

pela programação do ensino organizado em módulos, distribuídos em sequência 

lógica no processo de ensino-aprendizagem.  

A educação profissional, dessa forma, era organizada em currículos 

modulados, correspondendo cada módulo a um conjunto de conhecimentos técnicos 

e de habilitações profissionais colocados de forma simples e objetiva, obtendo-se 

em sua conclusão uma certificação (SAVIANI, 2013).  

Sobre o referido ensino tecnicista, Saviani (2013) vai dizer que esse ensino 

teve como base o pressuposto da neutralidade científica, se inspirou nos princípios 

da racionalidade, eficiência e produtividade. Esse autor complementa dizendo que o 

ensino técnico no Brasil era objetivo e operacional “[...] a pedagogia tecnicista 

buscou planejar a educação de modo que a dotasse de uma organização racional 

capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua 

eficiência” (IDEM, p. 382). 

No final da década de 1960, de acordo com Saviani (2013), há um 

esgotamento do modelo renovador2, modelo do final da década de 1950, que foi 

intensificado em um processo de mobilização popular, sendo o movimento mais 

significativo o de Paulo Freire denominado de movimento “Pedagogia Nova Popular” 

que, em seguida, ficou definido como “opção preferencial pelos pobres”, época em 

que foi desenvolvida uma forte experiência educativa renovadora. Entretanto, essa 

pedagogia deu lugar a uma tendência tecnicista, de base produtivista, que se 

tornaria dominante na década seguinte, assumindo a orientação dos militares e 

tecnocratas.  

 

Dez anos depois, em pleno regime militar, o ensino de lº e 2º graus 
também foi objeto de legislação específica. Em 11 de agosto de 
1971, foi promulgada a Lei nº 5.692 que passou a ser chamada nova 
LDB. Conforme foi amplamente conhecida, a Lei nº 5.692 tinha forte 
caráter profissionalizante. Entre outras, duas razões nortearam Em 
Aberto, Brasília, ano 15, n. 65, jan./mar. 1995 essa característica. 
Uma mais imediata e prática, era a preocupação governamental com 

                                                           
2
 No final da década de 1960, assinala-se um esgotamento do modelo renovador, que se evidencia 

com o encerramento das experiências relacionadas a essa vertente e também com o fechamento do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e os centros regionais a ele ligados. Articula-se, assim, 
uma tendência tecnicista, de base produtivista, que se tornará dominante na década seguinte, 
assumindo a orientação dos militares e tecnocratas. 
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a excessiva pressão às portas das universidades pelos excedentes 
dos vestibulares. Outra razão, derivada da política macroeconômica, 
era a necessidade de formação de técnicos para o desenvolvimento 
econômico acelerado — era a teoria do capital humano legalmente 
instituída. Essa nova LDB, antes das mudanças posteriormente 
introduzidas, estabelecia como obrigatória a habilitação profissional 
juntamente com o ensino de 2º grau (CHIECO; CORDÃO,1995, 
p.158). 

 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº. 5.692, 

de 11 de agosto de 1971 a educação tecnicista fica mais clareada. Tal Lei fixa 

diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. No seu 

Artigo 4º, § 4º clarifica que os estabelecimentos de ensino poderão oferecer outras 

habilitações profissionais para as quais não haja mínimos de currículo previamente 

estabelecidos por aquele órgão, assegurada a validade nacional dos respectivos 

estudos (BRASIL, 1971). 

Ainda sobre o ensino profissionalizante, a referida Lei, em seu Art. 5º 

continua: 

 

[...]. As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das 
matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições 
necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência, 
constituirão para cada grupo currículo pleno do estabelecimento. 
§ 1º Observadas às normas de cada sistema de ensino, o currículo 
pleno terá uma parte de educação geral e outra de formação 
especial, sendo organizado de modo que: [...] b) no ensino de 
segundo grau, predomine a parte de formação especial. 
§ 2º A parte de formação especial de currículo: a) terá o objetivo de 
sondagem de aptidões e iniciarão para o trabalho, no ensino de 1º 
grau e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau; b) será 
fixada, quando se destine a iniciação e habilitação profissional, em 
consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou 
regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados 
(BRASIL, 1971, p. 2). 

 

Para a LDB de 1971 o estágio não acarreta para as empresas nenhum 

vínculo de emprego, mesmo que se remunere o aluno estagiário, e suas obrigações 

serão apenas as especificadas no convênio feito com o estabelecimento e que as 

habilitações profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação. 

Na segunda metade dos anos de 1980, a LDB foi revisitada para atualização 

de acordo com as necessidades que a educação do país passava. Em 1996 foi 

sancionada a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, que modificava a nomenclatura 

dos ensinos de 1º e 2º graus para ensino fundamental e médio e reorganizava o 
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ensino profissionalizante. Tendo em mente que após o ensino médio todo ensino se 

torna educação profissional, a Lei Federal nº 9.394/96 (a atual LDB) confirma esse 

ensino médio como etapa da solidez da educação básica, confirmando ainda, de 

certa forma, o ensino técnico, tecnológico e sequencial por campo de saber. 

A Educação Profissional Técnica de nível médio pode ser desenvolvida de 

três formas, a saber: integrada, concomitante ou subsequente (ao ensino médio). 

Segundo o Inciso III do Parágrafo 1º do Artigo 4º, esta última forma será ofertada 

somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio.  

A partir das considerações históricas apontadas que dão um entendimento do 

ensino técnico no Brasil faz-se necessário apontar, em notas breves, como se 

constituiu o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 

De acordo com Pacheco (2010) antes desse nome a escola recebeu 

inicialmente o nome de Escola de Aprendizes Artífices, posteriormente a 

denominação para Liceu Industrial de Natal integrando a reforma instituída pela Lei 

n.º 378, de 13/01/1937, do Ministério da Educação e Saúde, a quem as Escolas de 

Aprendizes Artífices estavam subordinadas desde 1930. O Liceu recebeu ainda a 

denominação de Escola Industrial de Natal, passando a atuar, 20 anos depois, na 

oferta de cursos técnicos de nível médio e transformando-se, em 1965, em Escola 

Industrial Federal. Em 1968 recebeu a denominação de Escola Técnica Federal do 

Rio Grande do Norte. Com o passar dos anos, a ETFRN os cursos industriais 

básicos foram dando lugar ao ensino profissionalizante de 2º grau.  Outra mudança 

importante foi o ingresso de estudantes do sexo feminino nos cursos regulares da 

Instituição, a partir de 1975. 

Ainda de acordo com o autor citado, bem como informações obtidas no portal 

da instituição, na década de 90 do século passado, mais precisamente no ano de 

1994 iniciou-se o processo de "cefetização" da ETFRN, culminando, em 1999, com 

sua transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), cujos 

desafios incluiriam a oferta de educação profissional nos níveis básico, técnico e 

tecnológico, além do ensino médio. Sua atuação no ensino de 3º grau começou com 

a oferta de cursos de graduação tecnológica, ampliando-se, posteriormente, para os 

cursos de formação de professores, as licenciaturas. Mais recentemente, a 

instituição passou a atuar também na educação profissional vinculada ao ensino 

médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no Ensino à 

Distância (EaD). 
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Foi a partir da "cefetização” que a escola começou o seu processo de 

expansão para o interior do Estado. 

 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica no Rio Grande do Norte teve início em 1994 com a 
inauguração da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró. 
Doze anos depois, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), dá início à 1ª 
fase da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, implantando, em 2006, três novas Uneds: 
Zona Norte de Natal, Ipanguaçu e Currais Novos. A segunda etapa 
da expansão começaria em 2007, com a construção de outras seis 
unidades, nos municípios de Apodi, Pau dos Ferros, Macau, João 
Câmara, Santa Cruz e Caicó.  Essas escolas foram inauguradas em 
2009, sob uma nova institucionalidade - em vez de unidades 
descentralizadas de ensino do Cefet-RN elas já nasceram 
como campi do novo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Ainda nesta fase da 
expansão, foram construídos os campi de Natal-Cidade Alta, Nova 
Cruz, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Paralelamente ao 
plano de expansão física, o Instituto investiu também na criação 
do Campus de Educação à Distância, que funciona nas instalações 
do Campus Natal-Central. Com o lançamento da 3ª fase da 
expansão, o Rio Grande do Norte foi beneficiado, a partir de 2013, 
com mais cinco campi: Ceará-Mirim, Canguaretama, São Paulo do 
Potengi, Lajes e Parelhas. (IFRN, S/D) 

 

Como bem explicita a citação acima, as escolas criadas a partir da expansão 

dos antigos Cefets, já em 2009 receberam uma institucionalidade de Campi. Estes 

foram criados pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante 

transformação do Centro Federal do Rio Grande do Norte sendo denominados de 

Institutos Federais. 

 

Um campus na cidade do sal 

 

A partir da expansão foi criado em 2009 o Campus que fica localizado no 

bairro Cohab, na região da cidade de Macau/RN. A Instituição educacional possui 

cursos nas seguintes áreas: Técnico em Recursos Pesqueiros, Técnico em Química 

e Técnico em Informática, Licenciatura em Biologia, Especialização em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática e cursos à distância de Segurança do Trabalho e 

Informática para Internet. A escola possui atualmente 937 alunos matriculados 

regularmente em seus diferentes cursos. Em seu quadro institucional, cerca de 60 
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docentes, 47 técnicos administrativos e 33 funcionários terceirizados trabalham pela 

condução e atuação do campus na região da Costa Branca3.  

Em se tratando da Região da Costa Branca, o Instituto Campus Macau 

abrange as cidades de Macau, Diogo Lopes, Galinhos, Guamaré, Pendências e Alto 

dos Rodrigues. Nesse sentido, são estabelecidos convênios com as respectivas 

Prefeituras, a fim de proporcionarem o deslocamento dos alunos em transporte 

escolar, para a vivência cotidiana dos estudos, visto que a escola se localiza 7km 

distante do centro da Cidade de Macau. 

Na estrutura curricular que programa o ensino técnico e profissionalizante dos 

Institutos Federais do Rio Grande do Norte, o ensino de arte surge através de três 

modalidades: artes visuais, artes cênicas e música. Assim, dentre os componentes 

curriculares que integram as disciplinas do ensino técnico/integrado, a Arte aparece 

como linguagem essencial, no aprendizado cotidiano que condiz com a formação 

integral do cidadão. É nesse contexto que o ensino de arte compõe o quadro de 

disciplinas referentes ao Ensino Médio, na conjuntura que perfaz as áreas de 

conhecimentos das ciências humanas.  

No caso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – doravante IFRN 

Campus Macau, onde existem os Cursos Técnicos em Recursos pesqueiros, 

Técnico em Informática e Técnico em Química, há duas modalidades de ensino, de 

acordo com os códigos de vaga para professores de arte escolhidos para a 

Instituição: música e teatro.  

 Dessa forma, a disciplina é estruturada por meio das linguagens artísticas 

sendo nomeada respectivamente de Arte I (Introdução à Arte), Arte II (Teatro) e Arte 

III (Música) 4. No caso do Teatro, os conteúdos ministrados são: História do teatro, 

dramaturgia, interpretação cênica, oficinas teatrais, cenografia (cenário, figurino, 

iluminação, maquiagem e sonoplastia) e montagem cênica. Ao final desse processo, 

os alunos apresentam uma peça teatral, socializando os conhecimentos adquiridos 

para a comunidade interna e externa, relacionada ao Instituto Federal. Para tanto, o 

ensino de Teatro, na perspectiva didática dos Institutos Federais do Rio Grande do 

                                                           
3
 A Região da Costa Branca é formada pelo extremo litoral norte do RN. O nome se refere à 

paisagem de dunas brancas que marcam toda a região que concentra as praias de Exú Queimado, 
Galinhos, Caiçara do Norte, Porto do Mangue, Soledade, Diogo Lopes, Deserto de Alagamar, Macau, 
Ponta do Mel, São Cristóvão e Praia da Redonda, Morro Pintado, Upanema Areia Branca, Grossos e 
Tibau. 
4
 Vide PPP – Projeto Político-Pedagógico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte. 
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Norte, pressupõe a necessidade de estabelecer uma proposta pedagógica capaz de 

contemplar os saberes artísticos em sua produção, contextualização e apreciação 

estética.  

Na interlocução do Ensino Médio técnico Integrado e o desenvolvimento das 

capacitações técnicas dos cursos, intui-se um grande avanço nos processos de 

transformação da região salineira, por meio da educação e das oportunidades 

sociais. Passamos a constatar, o fortalecimento das áreas técnicas na região, 

atribuindo a relação de ensino/aprendizagem com a inserção no mercado de 

trabalho, a geração de emprego e renda nos diferentes segmentos, e a inclusão de 

jovens estudantes nas Universidades, por meio do processo seletivo Enem.  

Macau é conhecida também por suas festividades sendo as principais datas 

comemorativas o período de Carnaval5 (geralmente em meados de fevereiro), a 

Festa religiosa em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, no mês de 

agosto; a Festa do Sal que comemora a Emancipação Política do Município no mês 

de setembro e a Festa da Padroeira da cidade Nossa Senhora da Conceição, 

comemorada no mês de dezembro.  

O contexto da cultura e da arte na cidade de Macau é permeado pela 

diversidade de linguagens, dentre elas a literatura, as artes visuais, o teatro, a dança 

e a música. Na Literatura destacam-se Vicente Serejo, Gilberto Avelino, João 

Vicente Barbalho, Alfredo Neves, Getúlio Moura, Benito Maia Barros, Daniel Násser, 

Horácio Paiva, José Saddock de Albuquerque e João de Aquino. Nas Artes Visuais 

realce para Leônidas Dantas e Gabriel Andrade Júnior. 

No Teatro local destaque para o ator e diretor Sebastião Alves Maia6, mais 

conhecido como Tião Maia. Nessa linguagem artística ainda se tem os trabalhos da 

                                                           
5 O carnaval em Macau é conhecido pela grande quantidade de foliões advindos de todo o Estado do 

Rio Grande do Norte, agregando valor cultural, econômico e turístico à região da Costa Branca. Em 
busca de alegria e diversão, centenas de foliões lotam as ruas e vielas da cidade no período 
carnavalesco. Na Festa de Momo na cidade a irreverencia se dá nos blocos carnavalescos, cujos 
nomes são carregados de criatividade, a saber: “Depois eu digo”, “Torô torô”, “Só nóis”, “Agora deu”, 
“Pirão de peixe”, “Ressaca”, “Skankaro”, “Buraco da catita”, “Os cú de cana”, “Os caça cabaço”, 
“Cordão da fantasia”. Além destes, o mais popular na cidade é o bloco “Mela-mela” em que as 
pessoas se melam com um mel extraído da cana-de açúcar – o melado de cana. O referido bloco 
arrasta milhares de foliões pelas ruas, ao som dos trios elétricos e de bandas musicais populares. 
6
 A Trupe Mambembe é um Grupo de Teatro fundado pelo artista Sebastião Alves Maia, vinculado a 

Escola Municipal Professora Maura de Medeiros Bezerra. Este grupo de teatro já montou espetáculos 
como: “A Megera danada” (2002), adaptação livre da obra de Shakespeare; “Família composta 
(2002), de Domingos Pelegrini;   “A Farra de Benedito no país de João Redondo (2002), de Cesário 
Cadhi; “O Romance de Clara Menina com Dom Carlos de Alencar”(2003), baseado na obra de 
Antônio Nóbrega; ”A Riqueza do Lixo”(2003), de Adailton Germano “Arlequim de Carnaval”(2004), de 
Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima; “O Enigma das caixas” (2004), de Elô Fernandes e Helô 



25 
 

Companhia Amagoa de Teatro7, sob a coordenação do diretor teatral Max Kennedy; 

a Companhia Máscara de sal, sob a direção teatral de João Maria Ribeiro, o Grupo 

Trupe Mambembe, coordenado por Tião Maia e o extinto Grupo Maré das Artes, 

coordenado pelos professores de teatro Tatiane Tenório e Emanoel Coringa. Neste 

último, os respectivos professores ao passarem em concurso público, tiveram que 

exercer suas profissões em outras cidades, como Natal e Parnamirim. 

 No Histórico das produções artísticas desses grupos teatrais, listamos aqui 

alguns trabalhos relevantes. A Companhia Amagoa de Teatro tem destaque com as 

montagens teatrais de “Lanternas dos Afogados” (2014), “A guerra da Coréia” 

(2014), “A Farra de Benedito” (2016), “Improviza” (2015) e Clowns e Alegria (2016). 

O grupo mantém atualmente cerca de 30 componentes. Como espaço para os 

ensaios utilizam a Sede dos escoteiros, em Macau. Já a Companhia “Máscara de 

sal” já produziu 15 espetáculos teatrais. Dentre eles, podemos citar “Causos e 

brincadeiras” (2012), “Súplicas nordestinas” (2013) e “O Circo sem lona” (2015). O 

Grupo possui cerda de 10 componentes. 

O Grupo Maré das Artes é resultado de um trabalho coletivo entre os 

professores Tatiane Tenório e Emanoel Coringa, ambos professores de teatro, com 

alunos atores da Escola Edinor Avelino. Dessa junção, nasceu o espetáculo “A 

grande feira e o peixe dourado”, encenado em 2015.  

Na Música8 merecem evidência a dupla Laércio Dantas e Porrete, Leão Neto, 

Lane Cardoso, Hermênia Costa, Jorge do Acordeon, João Maria, Eliana, Gabriel 

Maia e a Banda Musical Pegada do Arrocha; além de Paulinho de Macau e Hianto 

de Almeida, já falecidos.  

Dentre os cantores conhecidos na mídia norte-rio-grandense, podemos citar 

no universo feminino, a figura de Lane Cardoso9, que despontou no cenário musical 

                                                                                                                                                                                     
Bacichette. Já no X Festuern (Festival de Teatro da UERN), em Mossoró, apresentou o espetáculo 
teatral “Pluft, O Fantasminha” (2006), de Maria Clara Machado. 
7
 Criado em 22 de agosto de 2000, a partir da determinação do seu primeiro diretor, Valdemir Nunes, 

a Cia. Amagoa de Teatro, que originalmente era composto por adolescentes atendidos pela Prefeitura 
de Macau, em 2004, segue totalmente independente sendo hoje o grupo em atividade mais antigo de 
Macau. 
8
 Alguns compositores e cantores ainda residem na cidade de Macau, a exemplo de Marquinhos 

Show, outros mudaram do município em função de suas atividades com a música como Gilson Vieira, 
Edinho Queiroz, Leão Neto, Marrocos, Ronaldo Bezerra, Lane Cardoso e Laércio Negão.  
9
 Gerlane Cardoso Teixeira, conhecida como Lane Cardoso, desenvolveu Projetos culturais 

importantes como o Seis e Meia, Noites Potiguares, em São Paulo, Brasília e Recife, o show Brasil de 
A a Z, a participação no Circuito Banco do Brasil, os projetos Som sobre Tom, Cantos do Rio e 
Domingo Melhor, todos de grande alcance e repercussão no meio artístico e cultural, que 
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potiguar, sobretudo, com as temáticas carnavalescas. Em 2001, lançou o seu 

primeiro CD “Botando o Bloco na Rua”, onde homenageou o carnaval do Rio Grande 

do Norte. Quatro anos depois, gravou o CD “Elementos”, um trabalho que retrata 

bem a sua versatilidade, interpretando compositores do RN e duas regravações de 

cantores nacionais.  

No universo artístico da dança, Macau se coloca com uma boa produção na 

área da cultura do movimento. Diversos grupos de dança atuam no fazer artístico 

macauense, como por exemplo, a Companhia de Dança Movimento, coordenada 

pela coreógrafa Janaina Keylla, o Grupo de Dança RS The Aires Lazulli coordenado 

pelo bailarino George Aires, a Quadrilha estilizada “Estrela do sertão” coordenada 

pelo diretor de apelido Berguinho e a Quadrilha Junina Oxente, coordenada pela 

diretora Raylana.  

Ao analisar os espaços artísticos encontrados na cidade, citamos o Teatro 

Porto de Ama, construído com recursos da Petrobrás, em 2002, com capacidade 

para 120 lugares. Atualmente, é mantido pela Paróquia Central de Macau. 

Destacamos também o Teatro Hianto de Almeida, que por questões estruturais, foi 

demolido em 2006, deixando uma significativa lacuna no acolhimento das produções 

artísticas da região salineira. Além dos espaços citados tem-se ainda o Auditório do 

Campus do IFRN – Macau que também abriga espetáculos teatrais, de música e de 

dança.  

Decerto que a cidade de Macau apresenta significativos grupos e companhias 

teatrais que corroboram para a cena artística da cidade. É legitimo citar que muitas 

vezes tais grupos e companhias não dialogam com a arte produzida e em produção 

no Campus de Macau tendo sido necessário, como projeto de extensão da 

instituição, instituir tal projeto para que alunos, professores, funcionários e 

comunidade extraescolar tivessem mais outro espaço de apreciação artística da 

obra de arte. Entretanto, existiram momentos artístico-pedagógicos em que esses 

grupos puderam mostrar seus espetáculos teatrais dentro das programações 

culturais da Expotec – Exposição de trabalhos científicos e culturais da Instituição. 

Pode-se citar, por exemplo, a “Companhia de Teatro Amagoa”, com seu espetáculo 

                                                                                                                                                                                     
enriqueceram a carreira de uma das mais aplaudidas estrelas da música potiguar. Assim, seu 
trabalho ainda soma prêmios como o Hangar Gold e o de melhor intérprete em 2000 e 2001.  
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“Lanterna dos Afogados” e a “Companhia Máscara de Sal”, com a peça “Súplicas 

nordestinas”, ambos em 2014. 

Sobre o referido projeto que faz parte da investigação dessa dissertação é 

preciso dizer que o primeiro “Encontro com o Artista” ocorreu em 2003, com os 

músicos alemães Utz Grimminger violão e Theka mattischeck, no mini auditório do 

IFRN CNAT (Natal Central). As etapas formadoras do encontro foram: a) assistir ao 

show, recital, espetáculo; b) bate papo aberto com os artistas e c) Relatório pessoal 

sobre o encontro. 

Cabe citar que, o projeto se expandiu para outros campi a exemplo do 

Campus Macau e lá foi possível uma apreciação estética com as peças teatrais10 a 

saber: Sobre Asas e abismos (2015), Máquina Para Ícaro (2015), Um pequeno das 

estrelas (2016) e Psi – Quando a loucura passa como sanidade (2016). 

Os espetáculos “Sobre Asas e Abismos” e “Psi – Quando a loucura passa 

como sanidade” são montagens pertencentes ao “Grupo Confraria da Cena” (Projeto 

de extensão do IFRN Cidade Alta), coordenado pela Professora de teatro e artista 

Keila Fonseca11 e “Máquina para Ícaro” e “Um pequeno das estrelas” são peças 

teatrais montadas pela “Companhia Cênica Ventura”, localizada na cidade de 

Parnamirim e dirigida pelo artista da cena Lindemberg Farias. 

Nesse Campus o referido projeto assumiu outras características afirmam a 

partir do desejo de promover o acesso ao teatro para os alunos da Disciplina Arte, 

tendo como base norteadora a apreciação e a discussão das obras teatrais. Esse 

fazer pedagógico permitiu que, no componente curricular citado, os alunos 

pudessem aliar os aspectos teóricos presentes no ensino do teatro, em sala de aula, 

a uma experiência estética com a arte dramática, visto que é da natureza do teatro, 

o fenômeno da presença cênica e da instantaneidade, ou seja, o teatro só acontece 

no momento vivido e diante de uma plateia de espectadores. 

É importante ter em mente que a produção de arte realizada no âmbito do 

IFRN Macau, no período de 2015/2016, teve como base o componente curricular de 

Arte III, cujo enfoque é o ensino do Teatro e, como professor desta disciplina, optei, 

além da contextualização dos conteúdos, pela apreciação de espetáculos teatrais 

                                                           
10

 As datas dos espetáculos citados  são de acordo com suas apresentações no Campus IFRN Macau. 
11

 Keila Fonseca é atriz e professora de teatro no IFRN Campus Cidade Alta. Tem Especialização em 

Interpretação Teatral pela UFPB e Mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 
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como uma das possibilidades de se ensinar essa linguagem artística no Ensino 

Médio Técnico Integrado desta instituição de ensino. Para concretizar esse ato de 

apreciação pelos alunos foi necessário que o Projeto “Encontro com o Artista” fosse 

executado no Campus da cidade do sal. 

O Projeto “Encontro com o Artista” foi um momento didático-pedagógico, que 

proporcionou ao aluno do Ensino Médio Técnico Integrado, no contexto do Instituto 

Federal Campus Macau, o contato e o acesso à obra de arte. Como já citado, foram 

realizadas quatro apresentações teatrais marcadas pela vivência e apreciação da 

obra de arte, bem como uma discussão crítica sobre o fazer artístico, modos de 

produção e veiculação do artista ou obra de arte em questão. Nesse sentido, 

entende-se que existiu um processo de aprendizagem por meio do debate com a 

plateia em relação ao que estava sendo apresentado e vivido, estabelecendo um 

ponto de reflexão sobre os fazeres pedagógicos do teatro e em especial, na 

disciplina Arte/Teatro por mim ministrados.  

Corroborou-se, certa maneira, com o pensamento freireano quando trata da 

dialogicidade como uma das formas de ensino e aprendizagem. É neste fazer 

mútuo, entre agente educador e educando que se instaura a responsabilidade com o 

outro, na ética com a educação. E esse indivíduo é que pertence ao sistema, 

compõe os grupos sociais, tem o poder de transformar a realidade a partir do 

aprendizado na sociedade. No caso do ensino do teatro, percebe-se que o diálogo é 

fundamental em suas diferentes práticas: Diretor-ator, artista-plateia, cena-plateia, 

professor-aluno. Assim, o dialogismo aparece em várias circunstâncias, 

proporcionando que cada indivíduo se coloque no tempo e no espaço, de acordo 

com seus valores, crenças e anseios. Sobre a questão da dialogicidade, Freire 

(1996, p. 86) diz que:  

 

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o 
que se pretende com esta ou aquela pergunta em lugar da 
passividade em face das explicações discursivas do professor, 
espécies de respostas a perguntas que não foram feitas. Isto não 
significa realmente que devamos reduzir a atividade docente em 
nome da defesa da curiosidade necessária, a puro vai-e-vem de 
perguntas e respostas, que burocraticamente se esterilizam. A 
dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, 
narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. 
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Nessa perspectiva, os alunos que participaram da experiência da fruição com 

o supracitado projeto, ao serem questionados, bem como ao serem ouvidos sobre 

tal experiência, possibilitaram trocas de conhecimento e crer-se que foram 

transformados pela experiência vivida. Esse pensar pedagógico ensina, a saber, que 

o exercício da leitura do fazer teatral, por meio de apreciação de espetáculos na 

escola, em parceria com o diálogo estabelecido com o artista e a sua obra, é um ato 

de aprendizagem político e social. Um exercício de participação social por meio da 

atividade artística do teatro. 

Doravante, a intenção do mesmo era articular as aproximações com o ensino 

e a extensão porque no campo de atuação de ensino da Arte nos Institutos Federais, 

como em outras áreas de conhecimento também, faz-se necessário a intervenção 

do profissional docente em consonância com ações educativas e de pesquisas que 

contemplem a promoção de um ensino de qualidade. Nesse sentido, atuando sobre 

uma perspectiva prática, o ensino da arte pode se dar tanto no universo da sala de 

aula, como componente curricular no Ensino Médio, e ainda através projetos de 

extensão, atendendo a comunidade escolar ou projetos de pesquisa, que visam à 

reflexão sobre as problemáticas sociais que circundam a sociedade, ou região 

vigente.  

O Projeto Encontro com o Artista, no Campus Macau, se iniciou no dia 20 de 

setembro de 2014, com a viagem (aula de campo) da turma de 2º ano do Curso 

Técnico em Química ao Teatro Alberto Maranhão, em Natal. Naquela ocasião, foi 

apresentada a peça teatral “A Festa do Rei”, do escritor Racine Santos, com o 

Grupo de Teatro Teart, e dirigida por esse pesquisador. O texto de Santos é um 

clássico da comédia nordestina e foi escrito em 1976, visto que o escritor faz parte 

do “hall” de dramaturgos do Rio Grande do Norte. 

A Comédia “A Festa do Rei” traz como temática central a relação política 

entre classes sociais e as relações de trabalho e poder. Nesse sentido, Racine 

Santos colocava em cena a personagem de um “Rei vaidoso” que sonhava em fazer 

a festa de quinze anos de sua filha e para isso, usava de métodos sórdidos e 

corruptivos para a preparação do grande acontecimento festivo.  

No decorrer da dramaturgia, as ações cênicas são permeadas pelo fato de 

que o Rei pretendia devastar a floresta do reino, as plantações de milho, e feijão, 

para plantar no lugar, rosas e jasmins, compondo assim, a decoração do grande 

baile. Em seguida, a trama foi desenvolvida para impedir que os objetivos do Rei 



30 
 

fossem concretizados. Surgiu então, um agricultor camponês, servente do Rei, 

chamado Coró, que tentava por meio de várias trapaças enganá-lo, em busca da 

salvação do reinado. Entre ciganas do pastoril, brincantes da cultura popular e 

bonecos manipuláveis, “A Festa do Rei” se caracterizava como uma grande farsa da 

dramaturgia nordestina.  

A aula de campo foi composta pelos 40 alunos da disciplina Arte Teatro 

juntamente com a coordenação pedagógica do IFRN Campus Macau. Foi registrada 

como a primeira ação de extensão proposta para a Diretoria Acadêmica DIAC/MC 

na área Arte/Teatro, no 2º semestre de 2014. O espetáculo teatral teve a duração de 

1 hora e 20 minutos e ao seu término, os alunos puderam se aproximar do palco, 

sendo mediados por mim que dirigi o espetáculo, para ver e conversar com os 

atores, observando a questão da interpretação cênica, dos cenários, dos figurinos, 

da maquiagem e da iluminação realizada pelo iluminador e figurinista Costa Filho. 

Foram momentos de significativo aprendizado para apreensão da experiência 

prática do teatro naquela circunstância. Porém, nessa dissertação concentramos a 

pesquisa sobre os quatro espetáculos apresentados nas imediações do Campus 

Macau. 

É preciso relembrar também que a ideia do “Encontro com o Artista” não se 

estende apenas a área de teatro, mas também a outras linguagens artísticas, 

enfatizando que seu início ocorreu por meio da intervenção do professor de música 

Roderick Fonseca. Desde então, outras iniciativas ocorreram no espaço do IFRN 

Natal Central e em 2014, também na cidade de Macau. Hoje, pode-se destacar a 

presença de outros professores desenvolvendo esta prática de intervenção artístico-

pedagógica como: Elane Simões e Marinalva Moura (IFRN Natal Central) e Monique 

Oliveira (IFRN São Paulo do Potengi). Já no IFRN Mossoró, a professora Maria 

Luiza Lopes, da área Teatro, desenvolve um trabalho parecido com projeto intitulado 

“Artista em foco”. 

Apoios de outros setores para a execução do projeto supracitado foram 

necessários para sua exequibilidade como a Coordenação de Projetos de Extensão 

(COEX), que nos cedeu os bolsistas para trabalho e acompanhamento (registro de 

fotografias, organização de refeição para os componentes dos grupos), a COSGEM 

(Coordenação de serviços e manutenção), que forneceu o serviço de um eletricista 

para a montagem das conexões de energia. Além disso, funcionários terceirizados 

organizaram as cadeiras disponíveis para a plateia. O setor de comunicação social 
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da Instituição realizou a impressão dos cartazes, bem como se responsabilizou de 

fixar nos quadros de aviso; e a Coordenação de Tecnologia da Informação (TI) 

realizou toda a filmagem do processo, incluindo os espetáculos, os debates e as 

entrevistas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

A CENA COMO ACONTECIMENTO: DIÁLOGOS COM 

A APRECIAÇÃO TEATRAL EM INTERFACES COM O 

ESPECTADOR 
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Este capítulo apresenta uma análise das peças teatrais apresentadas ao 

longo dos anos de 2015 e 2016, no Projeto “Encontro com o Artista”, no Campus 

IFRN da cidade de Macau. Autores como Barbosa (1991), Desgranges (2010) e 

Pavis (2003) são bases para esse pensamento de análise dialogando com as falas 

dos alunos envolvidos no referido projeto no que diz respeito à apreciação. 

A escolha por esses autores bases, sem desconsiderar o diálogo com outros, 

e principalmente de Barbosa (1991) deu-se por entender que, embora haja novas 

concepções na pedagogia do teatro para se entender apreciação de um espetáculo 

teatral, a autora citada faz compreender como se ler uma obra de arte. Em sua 

Abordagem Triangular a contextualização, o fazer e a fruição são de suma 

importância para esse entendimento. É importante lembrar que mesmo Ana Mae 

Barbosa sendo da área de Artes Visuais, sua visão educacional abrange os 

conceitos de obra de arte como um todo, visto que a experiência estética 

contextualizada na leitura da imagem perpassa a diversidade de linguagens 

artísticas, nesse caso específico, a linguagem do teatro. 

De certa maneira, nos espetáculos assistidos pelos alunos essa abordagem 

foi considerada quando houve a triangulação proposta por Barbosa (1991) 

principalmente no que diz respeito à fruição. A pesquisa dissertativa concentrou-se 

no eixo apreciação/leitura da imagem, visto que o que interessa é perceber como o 

aluno do Ensino Médio, pode apropriar-se dos conhecimentos da linguagem teatral, 

por meio da leitura de espetáculos, articulados pelo Projeto “Encontro com o Artista”. 

Mas qual a importância da Abordagem Triangular para o ensino da Arte no 

Ensino médio e porque utilizá-la no ensino de teatro? A importância está na inter-

relação entre as vertentes que compõe uma compreensão sobre o fenômeno 

artístico, sob uma ótica dessa mesma abordagem: produzir a arte, entender a arte e 

tecer leitura crítica sobre a arte. Nesse sentido, Barbosa (1991, p. 10) comenta 

sobre o próprio livro afirmando que “Trata-se de uma abordagem flexível. Exige 

mudança frente ao contexto e enfatiza o contexto”. Ela complementa esse discurso 

elucidando que “[...] A Abordagem triangular é aberta a reinterpretações e 

reorganizações, talvez por isso tenha gerado equívocos, mas também gerou 

interpretações que a enriqueceram, ampliaram e explicitaram [...]”. (IDEM, p.11) 

No âmbito desta pesquisa, se faz necessário distinguir a leitura da obra de 

arte como uma forma não só de fruição ou de prazer estético, mas também de 

conhecimento. O aluno é um ser reflexivo e crítico quanto às representações e aos 
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significados exibidos tanto nos vídeos, quanto na cena teatral; já a contextualização 

diz respeito a estabelecer uma porta aberta à interdisciplinaridade no processo 

ensino-aprendizagem. Coadunamos com o pensamento de Barbosa (1991) quando 

diz que, o fazer artístico é insubstituível para a aprendizagem da Arte, e a ele está 

relacionado o desenvolvimento do pensamento e da linguagem presentacional 12, 

diferentemente da compreensão linear e discursiva predominante na escola. O fazer 

artístico oferece a possibilidade de interferir no pensamento racionalista da escola 

presidido pela lógica e pelo discurso verbal.  

O fazer artístico, como um dos componentes, quando utilizado de modo 

isolado, não contribui para a capacidade criadora. “A prática sozinha tem se 

mostrado impotente para formar o apreciador e fruidor da arte” (BARBOSA, 1991, p. 

41). A autora supracitada caracteriza o fenômeno da apreciação da obra de arte 

como sendo Leitura de imagem.  

Assim, percebe-se que a apreciação pode estar num plano passivo de 

atuação frente à relação da obra, enquanto que a leitura se encontra num plano 

mais dinâmico, mais ativo. Numa perspectiva histórica do ensino da arte, pode-se 

afirmar que a apreciação está para a contemplação, assim como a leitura está para 

interpretação da imagem e crítica.  

           A leitura visual na arte não se dá somente no aspecto da linguagem visual, 

mas, nos diferentes tipos de linguagens artísticas. Barbosa (1991) conceitua a leitura 

visual, ao falar sobre cotidiano e educação, analisando que:  

Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela 
mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, 
slogans políticos etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler 
essas imagens, nós aprendemos por meio delas inconscientemente. 
A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. E sua sintaxe 
através da arte e tornar as crianças conscientes da produção 
humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para 
compreender e avaliar todo o tipo de imagem, conscientizando-as de 
que estão aprendendo com as imagens. (BARBOSA, 1991, p.17) 
 

Ler a obra de arte é uma ação que se exercita por meio de nossas referências 

e nossos aprendizados cotidianos. E a escola possibilita a construção de visões de 

mundo que possibilitem a ampliação das noções e experiências com os objetos e 

                                                           
12

 Ao se referir ao confronto entre o pensamento presentacional da arte versus o pensamento 
racionalista da escola, Ana Mae utiliza-se das categorias apontadas por Suzanne K. Langer, segundo 
a qual, para compreensão do mundo há dois sistemas de conhecimento, o sistema discursivo e o 
presentacional. 
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manifestações expressivas do mundo. É por isso que se estuda arte e, dessa forma, 

desenvolvem-se pensamentos, ações, fazeres e vivências que proporcionam o 

sentido estético para a existência das coisas materiais, poéticas e espirituais.  

Quando o professor se refere ao universo da estética, pensa-se em como o 

aluno em contato com as diferentes obras de arte, será capaz de tecer leituras 

críticas sobre a formatividade dos elementos artísticos e como se situa a obra no 

tempo e espaço social. Para, além disto, atribui-se a esse processo de contato a 

nomenclatura de experiência. E a experiência é precedida de qualidade, muitas 

vezes. Dessa forma, é preciso lembrar que a qualidade estética é um elemento a ser 

considerado no processo de percepção da obra de arte, seja de qualquer natureza. 

A esse respeito Barbosa (1991, p.22) infere que:  

 

Qualidade estética resulta da consumação apreciada e difere da 
qualidade artística, que é específica, de materiais específicos, 
enquanto a qualidade estética é conatural a todos os materiais que 
cercam os ritmos constantes da vida. Qualidade estética não é 
apenas o reconhecimento descolorido e frio daquilo que se foi feito, 
mas uma condição receptiva interna, que é a válvula propulsora de 
futuras experiências. A qualidade estética de uma experiência de 
qualquer natureza é a culminação de um processo  
 

Não se pode dissociar, na conjuntura de ensino da Arte, os termos apreciação 

e estética, pois ambos estão intimamente ligados. É preciso proporcionar aos 

educandos em arte experiências estéticas que possam, de fato, ressignificar os 

momentos de aprendizagem sobre as obras de arte, em suas diferentes linguagens. 

Somando-se ao pensamento da propositora da Abordagem Triangular e 

tecendo-se considerações sobre a fruição na linguagem teatral Desgranges (2010) 

vai dizer que o ato da apreciação/leitura se relaciona inteiramente com a o fenômeno 

da estética estabelecida no encontro artístico. É justamente no encontro e na 

interação da obra com o seu público, que se dá o jogo de ações e reações que 

provocam a experiência estética. O referido autor ao refletir sobre o ato da 

apreciação diz que: 

 
A arte lança o contemplador ao encontro da vida, sempre de maneira 
surpreendente, inesperada. A compreensão da obra passa pelo 
necessário diálogo com a experiência cotidiana; essa elaboração 
reflexiva não se processa, contudo, sem esforço. Descobrir o prazer 
dessa análise é aprender a ser espectador, a tornar-se autor de 
histórias, fazedor de culturas. (DESGRANGES, 2010, p.173) 
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O espectador é o fruidor crítico dessa apreciação artística. É ele que, como 

sujeito crítico-reflexivo dá a “tonalidade” do espetáculo tornando essa experiência 

também formativa. 

Sobre tal experiência formativa Desgranges (2010, p. 173) dirá que ela é uma 

ação educativa que deve estar contida no cotidiano da docência em teatro. “[...] 

Assim, formar espectadores consiste em provocar a descoberta do prazer do ato 

artístico mediante o prazer da análise”. Esse olhar crítico-reflexivo e formativo é o 

que o autor citado vai chamar de uma pedagogia do espectador, pois, gera reflexões 

sobre o aprendizado do teatro para uma alfabetização teatral, para além da sala de 

aula. 

Corroborando com o pensamento de Barbosa (1991) e de Desgranges 

(2010), Koudela (2002, p. 233), de maneira análoga, contribui com esse pensar a 

apreciação teatral quando diz que “[...] A apreciação e os estudo da Arte devem 

contribuir tanto para o processo de criação dos alunos, como para a experiência 

estética e conhecimento da arte como cultura”.  

Em relação à importância do ver e apreciar os espetáculos teatrais, no 

contexto da educação, pode-se dizer a partir de Koudela (IDEM, p. 235) que “[...] A 

apreciação e análise, por parte das crianças e jovens, de espetáculos teatrais de 

qualidade, bem como a participação em eventos artísticos, é uma forma de trabalhar 

a construção de valores estéticos e o conhecimento do teatro”.  

Foi nessa circunstância, que a Abordagem Triangular permitiu proporcionar a 

reflexão sobre a prática desenvolvida no ato da mediação da leitura dos espetáculos 

no Projeto “Encontro com o Artista”, a partir da apreciação crítica, bem como por 

meio de questionários elaborados, pelas rodas de conversa e pelo debate realizado 

após as apresentações artísticas. Trata-se de perceber a compreensão de um 

formato de ensino da arte que contempla a criticidade e participação dos diferentes 

agentes do processo. Isso caracteriza a importância da formação de plateia, não 

somente porque tem acesso a representação teatral, mas porque o discente se 

sente participante ao discutir e analisar junto a outros, no coletivo do processo. 

Somados a Abordagem Triangular de Barbosa (1991) e a Pedagogia do 

Espectador de Desgranges (2010), necessário se faz analisar o espetáculo em seus 

aspectos constitutivos de iluminação, cenografia, figurino, sonoplastia, subtextos, 

etc., para além da representação teatral. Dessa forma, Pavis (2005) auxilia nessa 

empreitada para a compreensão da linguagem teatral, sendo um trabalho que visa 
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dimensionar as categorias de formação do espetáculo teatral. Na obra “A análise do 

espetáculo” desse autor identifica-se elementos compreensivos de leitura para a 

fruição crítico-reflexivo e formativa do espectador: texto dramático, espaço cênico, 

cenografia, figurino, maquiagem, sonoplastia, iluminação, dentre outros.  

Na feitura dessa pesquisa dissertativa percebeu-se que tal análise colabora 

para o redimensionamento de conceitos que envolvem a estética teatral e sua 

fruição pelo espectador e que, nessa escritura auxiliou o pesquisador a organizar, a 

partir de falas, questionários e observações do corpo discente do Ensino Médio 

Técnico Integrado do IFRN Campus Macau, esse eixo triangular proposto por 

Barbosa (1991) e que é o cerne desse trabalho. Dessa forma, partindo das peças 

assistidas pelos alunos já citados, passa-se a sua análise dos espetáculos teatrais. 

 

Sobre asas e abismos: reflexões sobre uma pedagogia do Espectador 

 

A apreciação da obra de arte, seja qual for sua natureza, sempre fascinou e 

mobilizou com intenções e olhares diversos. No âmbito da educação e pressupondo 

uma educação estética para o olhar, o indivíduo enxerga o mundo apresentado na 

arte, a partir de suas experiências. De acordo com os Parâmetros Curriculares do 

Ensino Médio, uma das competências e habilidades a serem desenvolvidas em Arte 

pressupõe que o indivíduo possa "[...] apreciar produtos de arte, em suas várias 

linguagens desenvolvendo tanto a fruição quanto a análise estética”. (BRASIL, 2000, 

p. 57) 

“Sobre asas e abismos” foi o primeiro espetáculo teatral do Grupo Confraria 

da Cena. A peça conta a história de quatro personagens que dividem um pequeno 

espaço que representa, para cada um, a esperança de chegar ao topo. A ideia está 

centrada na existência destes personagens que estão imersos na mesma situação, 

na mesma prisão, presos numa gaiola. O que os move é o desejo de libertação dos 

medos, das prisões, das situações reais, das frustações e ansiedades.  

Entretanto, as coisas não acontecem como planejado por eles e Ara, Chim, 

Myra e Papillon veem-se impossibilitados de continuar o seu caminho. A 

incapacidade de prosseguir cria tensões dentro do espaço cênico e os personagens, 

inicialmente meros desconhecidos, aos poucos vão revelando-se uns diante dos 

outros.  
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A ficha técnica da peça foi composta pela Dramaturgia e Direção teatral de 

Keila Fonseca; Assistente de direção de Flávio Rodriguez; cenários de Hiranete de 

Paula, figurinos de Ana Carolina, criação musical e sonoplastia do próprio grupo, 

consultoria de luz de Castelo Casado e o elenco, a saber: Cléa Oliveira, Ianny 

Santos, Flávio Rodriguez, Karol Tita, e Marília do Vale. 

A peça teatral “Sobre asas e abismos” (imagem nº 01) foi um trabalho 

desenvolvido pelo Grupo de Teatro Confraria da Cena, coordenado pela Professora 

do IFRN Campus Cidade Alta, localizado na cidade do Natal/RN, Ms. Keila Fonseca. 

Sobre a origem do Grupo, verificou-se que o seu surgimento se deu a partir de um 

projeto de extensão do mesmo Instituto, e tinha como propósito reunir pessoas 

interessadas em pesquisar, experimentar e pensar o teatro feito por meio de forma 

colaborativa. 

No dia 22 de agosto de 2013, foi montado o Grupo após ter ocorrido uma 

série de oficinas abertas a aluno do campus e da comunidade externa desde 2011. 

O perfil de artistas que compõe o grupo é variado; nele, encontram-se pessoas de 

diversas profissões e atividades (teatro, música, artesanato, produção cultural, moda 

e artes visuais). 

Imagem nº 01: Encenação da peça Sobre Asas e abismos 

 
Fonte: Fotos de arquivo pessoal de Priscila Souza. (2015) 

 

O espetáculo teve sua estreia em 31 de janeiro de 2015, no Teatro de Cultura 

Popular (TCP), sendo esta sua primeira montagem cênica. O trabalho foi fruto de um 

processo de encenação em caráter colaborativo, que através de Oficinas de 

experimentação teatral, envolveu contextos dramatúrgicos e de interpretação cênica 

diversos, em sua concepção/execução. 
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O Processo colaborativo, como se encontra em Cohen (1998), se caracteriza 

pela atuação de todos os agentes do teatro, na formulação de concepções e na 

execução da encenação proposta. 

O processo colaborativo na criação de obras artísticas torna-se a cada dia 

uma realidade irrefutável. Trata-se de uma proposta que desafia os tradicionais 

modos de produção no campo das artes, caracterizando-se na dança como um 

modo de contestação e resistência, abarcando artistas e pesquisadores do corpo, e 

profissionais de campos afins, que se agrupam temporariamente em torno de 

temáticas comuns, com objetivos de igual ressonância, pleiteando a inserção de 

seus trabalhos no contexto.  

Corradini (2010) afirma que mais que objetivar um produto acabado ou 

esgotar uma temática conformada em produto artístico, o processo colaborativo 

enfoca o compartilhamento de informações no decorrer da criação da obra, 

constituindo-o num lugar de diálogo, interação e negociação constantes. 

Os processos colaborativos em teatro consistem num ambiente heterogêneo 

e com alto potencial de politização, dado pelas distintas lógicas 

discursivas/comportamentais dos sujeitos que atuam neste lugar tipicamente 

relacional. Trata-se de um espaço de troca no qual, sujeitos de distintas formações 

cooperam para a criação da obra, atuando como interlocutores de seus próprios 

campos de atuação. Conforme afirmam alguns artistas, nesse lugar opera-se de 

modo horizontal, com relações não hierarquizadas, firmadas pelo desejo de 

constituir uma obra cuja autoria seja compartilhada entre todos. Em geral, a obra 

resultante é apontada como inacabada, intencionando-se a continuidade do 

processo (IDEM, 2010). 

Assim, no processo colaborativo a obra pode ser de um grupo, de um 

coletivo, ou de um agrupamento formado em torno de um projeto específico. Nele, 

todos os artistas são propositores, autores, mas cada um trabalha para a criação de 

acordo com sua função naquele projeto. Esse é o pensamento do grupo atual em 

trabalhar colaborativamente.  
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Imagem nº 02: Encenação da peça “Sobre asas e abismos” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos de arquivo pessoal de Priscila Souza. (2015) 

 

Assim, a dramaturgia contemporânea trabalha o imaginário do espectador, 

através de frases assertivas, em que os sentimentos aflorados pelos personagens 

se caracterizam de formal universal e falam ao coração de cada espectador 

presente no ato. 

Para Keila Fonseca, diretora da Confraria da Cena a peça conta a história de 

quatro personagens que dividem um pequeno espaço, onde eles revelam, aos 

poucos, seus segredos. Sobre os personagens, ela diz que a plateia vai aos poucos 

conhecendo seus segredos, entendendo quem eles são e o que estavam buscando, 

até que um quinto personagem adentra o espaço trazendo uma proposta inusitada, 

que modifica e define o destino de todos. 

No dia 06 de fevereiro de 2015, realizou-se o 2º “Encontro com o Artista” 

(imagem nº 03), que teve a satisfação da presença da Confraria da cena. A peça foi 

apresentada para uma plateia de aproximadamente 320 pessoas, envolvendo 

alunos das turmas de teatro e música, do respectivo Instituto. 
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Imagem nº 03: Cartaz da Peça Teatral 

 
Fonte: Setor de Comunicação Social do IFRN. 2015 

 

Como resultado didático-pedagógico, foi organizado um debate, ao final do 

espetáculo, com intuito de discutir os aspectos relevantes sobre a encenação em 

questão e os elementos que fazem parte da sua composição teatral, a saber: a 

dramaturgia, a interpretação cênica, a direção teatral, o cenário, o figurino, a 

maquiagem, a iluminação e a sonoplastia. Tais elementos corroboram com a cena 

dando-lhes outro sentido. O discurso da encenação é a sistematização de materiais 

textuais e cênicos segundo um ritmo e uma interdependência própria do espetáculo 

encenado. Para definir o mecanismo discursivo da encenação é preciso relacioná-lo 

com as condições de produção, de atuação, direção, cenografia, iluminação, dos 

diferentes sistemas artísticos existentes à disposição do grupo em dado momento 

histórico.  

Debater significa propor diálogo entre as diferentes esferas da comunicação. 

Quando debatemos em teatro, colocamos em xeque várias questões, dentre elas, os 

elementos da encenação que compõem o espetáculo teatral. Para Araújo (2012, p. 

69), professor pesquisador na área da Tecnologia da cena, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, “[...] Uma atividade teatral pode ser abordada como um 

espaço de articulação interdisciplinar, capaz de promover diálogos entre diferentes 

áreas de conhecimento na elaboração dos elementos que a compõe”.  
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No “Encontro com o artista”, em geral, costuma-se estabelecer um diálogo 

entre o espectador e o agente da cena (Direção e atores), conforme ilustrado nas 

imagens nº 04.  

 

Imagens nº 04: Momentos de debate 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Fotos de arquivo pessoal de Priscila Souza. (2015) 

 

São colocados frente a frente o artista e o espectador e, dentre eles, todas as 

indagações sobre o processo criativo que envolve a construção do espetáculo. 

Assim, as relações dialógicas que se estabelecem numa perspectiva Freireana, são 

de extrema importância nesse processo de discussão, pois “[...] nessa mediação 

explicitamos um sistema de conhecimentos e especialidades que perfazem a 

dimensão coletiva por trás de uma produção teatral”. (ARAÚJO, 2012, p. 64) 

 Nesse processo de ensino aprendizagem em que se confrontou a relação 

entre o espetáculo, o mediador, e a plateia, refletiu-se sobre ação das vozes 

questionadoras. Assim sendo, Desgranges (2010, p.28), comenta sobre a 

participação da plateia no enfrentamento do debate estético quando esta depende 

tão somente do convite e abertura do artista aos diálogos provocados pela cena 

assistida. 

  Por seu turno, o aspecto da interdisciplinaridade, presente no contexto do 

diálogo estabelecido entre mediador e plateia, Florentino (2012, p. 126) aponta que: 

 

O todo polissêmico que constitui a natureza global impõe ao 
pesquisador contemporâneo a adotar uma metodologia inter e 
transdisciplinar a fim de investigar a riqueza das interações 
estabelecidas entre os diferentes subsistemas estudados pelos 
diversos campos disciplinares.  
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No campo das análises sobre os processos de encenação na 

contemporaneidade, em que a construção e elaboração da obra de arte perpassam 

diferentes campos do conhecimento, dada a diversidade de formas materiais, 

procedimentos técnicos e subjetivos ligadas ao aprendizado da arte e ao campo das 

produções artísticas, é importante lembrar que: 

 

Do ponto de vista da interação entre as áreas, cabe ressaltar que a 
construção coletiva de conhecimentos entre professores e 
estudantes de artes e de ciências pode ser organizada 
dialogicamente, de modo que estes sujeitos possam perceber as 
características de atuação de cada área, procurando compreender os 
aspectos culturais e epistemológicos que permeiam suas visões 
acerca dessas áreas de conhecimento. (ARAÚJO, 2012, p. 66) 

 

Dessa forma, é possível criar conexões entre os saberes promovidos pelo 

espetáculo teatral em interface com outros universos do conhecimento. Nessa 

interação, podemos articular, por exemplo: arte/ciência, arte/filosofia, arte/biologia, 

arte/matemática, arte/religião, arte/química, dentre outros. Como ilustração, traz-se à 

cena a opinião de um aluno A13, que ao refletir sobre a peça, disse: 

 

O que eu mais gostei? Eu gostei da atribuição à filosofia de 
Nietzsche e a forma que as coisas foram feitas e ensinadas a nós 
pela peça. Achei bem interessante pela procura de coisas simbólicas 
de cada pessoa e como a peça fazia isso parecer como um sonho de 
criança, que amadurece no convívio social.  

 

Na citação acima, vê-se uma proposição concisa na interação entre as áreas 

de conhecimento do teatro e da filosofia. Nessa visão, proposta pela interface nas 

relações interdisciplinares entre arte, ciência e tecnologia, reafirma-se a ideia de que 

os, 

 

[...] Diálogos epistemológicos para caracterizar atos de conhecimento 
que se operam nas regiões de interface das áreas que participam 
desse diálogo e cuja natureza investe na transitoriedade e 
transformação, além de favorecer a ‘contaminação’ entre os saberes 
e concorrer para a superação de visões de mundo fragmentadas e 
compartimentalizadas. (ARAÚJO, 2012, p. 72) 

 

                                                           
13

 Denominamos com as letras do alfabeto os alunos (a) que emitiram opiniões sobre as peças no 
sentido de preservar sua identidade em relação a suas visões críticas. 
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Assim sendo, acredita-se que através do debate é possível estabelecer uma 

construção de conhecimento pautada na diversidade e na riqueza de informações, 

contemplando uma visão do mundo integradora, em que os elementos da 

composição artística se completam e dialogam entre si.  

Em se tratando de perceber que a opinião de um espectador pode traduzir 

aspectos e detalhes minuciosos do que se vê, encontramos, nesse exemplo, um 

olhar atento ao espetáculo teatral mostrado, incluindo nome e ações desenvolvidas 

pelos personagens.  

Veja o que escreveu o aluno B, 

 

No espetáculo ‘Sobre asas e abismos’, dirigido pela professora Keila 
Fonseca do IFRN, composto por cinco personagens, ARA: uma 
mulher que precisava de um corpo para ser vista, e acreditava que 
somente os pássaros poderiam ajudá-la, pois o que ela mais 
desejava era ter um corpo com asas; MYRA: uma formiga que estava 
cansada de trabalhar para a sua rainha, e de uma forma ambiciosa 
desejava ser rainha de seu próprio formigueiro com uma grande 
muralha de areia; CHIN: um tubarão ‘convencido’ acreditava que a 
atmosfera terrestre fosse um infinito oceano, onde ele poderia nadar 
e poderia manipular ele; PAPYLON: uma borboleta que desejava 
encontrar sua mais bela flor da eternidade; PIETRA: uma pedrinha 
que também desejava deixar de ser uma pedra qualquer e subir na 
vida, em sua cena ela faz uma reviravolta de todas as ambições dos 
personagens interiores, criando assim, tensões dentro do espaço 
(gaiola/elevador), e acaba que não sai como planejado o que os 
personagens desejavam. A peça também destaca muitas questões 
filosóficas, onde podemos refletir que nem tudo que desejamos 
conquistar em nossa vida é possível de maneira radical, e sim tudo 
na mesma sequência e na mesma ordem. Portanto, foi um excelente 
espetáculo onde, de certa forma, abordou um determinado contexto 
social, porém, de maneira fantasiosa. 

 

Nessa descrição que aparece acima, verificou-se que o aluno estabeleceu um 

olhar crítico sobre o espetáculo a partir dos desejos que o mesmo consegue elencar 

sobre as diferentes motivações dos personagens presentes nas ações dramáticas 

da peça. Ele ainda conseguiu relacionar os aspectos sociais com a ludicidade e 

poesia que surgiram ao longo da dramaturgia, quando diz que aborda um “contexto 

social, porém, de forma fantasiosa”. 

Em outro relato, pode-se identificar a relação estabelecida entre o 

aluno/espectador e a música que compunha a sonoplastia da peça, além do seu 

juízo de valor sobre a recepção da obra. O aluno C comentou:  
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Bem... a peça Sobre asas e abismo retrata a história de uns 
personagens que ficam presos em uma gaiola. Eles querem chegar 
ao topo, mas ficam presos e não conseguem chegar ao topo. A única 
coisa que eu gostei foi da música, que não é uma música e sim uma 
frase que eles fizeram uma adaptação. “Tudo na mesma sequência e 
na mesma ordem”. Mas é muito longa essa peça, por isso se torna 
chata.  

 

O comentário proposto anteriormente pelo aluno C demonstrou a noção de 

juízo de valor, quando normalmente, somos colocados diante do contato com a obra 

de arte. Essa opinião revela muitas vezes a prática e o hábito da leitura em obras de 

arte, a partir dos nossos referenciais e repertórios de aprendizagem (aquilo que nos 

agrada e aquilo que nada interessa). 

Ele classificou o elemento sonoro – a sonoplastia (formada por sons e 

músicas presentes na peça) como sendo um fator instigador à sua observação do 

espetáculo, inclusive, memorizou frases melódicas, que demostraram ter provocado 

a atratividade no ato da recepção do espetáculo. Porém, a noção de tempo/ritmo da 

dramaturgia encenada não o agradou, avaliando assim que “[...] é muito longa a 

peça, por isso se torna chata”. 

Nesse sentido, infere-se pensar que, quando um espectador não entende o 

decorrer da história em suas narrativas, por exemplo, e perde a concentração de 

parte das ações dramáticas, o tempo/ritmo de uma encenação pode gerar certas 

ansiedades e expectativas, que colaboram para o não entendimento daquilo que é 

mostrado e, portanto, a não aceitação ou contestação daquilo que se 

experimentou/recepcionou. 

  Essa experiência educativa intitulada de “Encontro com o artista” possibilitou 

pensar sobre um ensino de arte pautado na experiência estética com o espetáculo 

teatral e toda sua conjuntura material e subjetiva. Desenvolver a análise da obra 

através da experiência com a cena significa responder as seguintes questões, 

pensadas por Flávio Desgranges (2010), quando reflete da seguinte maneira: 

 

Mas que projetos adotar para uma efetiva democratização do acesso 
à arte teatral? Que práticas artísticas e pedagógicas implementar? 
Que procedimentos espetaculares e extra - espetaculares podem ser 
utilizados para tornar o espectador estimulado e capacitado para 
enfrentar o embate linguístico? (DESGRANGES, 2010, p.43) 
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 Desse modo, entende-se que a escola é um espaço propício ao 

desenvolvimento dessa ação cultural e que possibilita pensar a prática, enquanto 

docente em Arte/teatro, estimulando que o contato com o espetáculo teatral seja 

articulado e vivenciado por seus pares.  

Passemos a análise da segunda peça apresentada no quarto “Encontro com 

o Artista” que teve a participação dos alunos do Ensino Médio Integrado como 

fruidores do espetáculo. 

 

Máquina para Ícaro: construção de olhares sobre a composição do espetáculo 

teatral.  

 

A ideia de buscar um espetáculo para apresentar no 4º “Encontro com o 

Artista” do IFRN Campus Macau, nos mobilizou a encontrar na Companhia Cênica 

Ventura da cidade de Parnamirim/RN, uma proposta artística e estética que 

favorecesse o debate e a reflexão sobre os diferentes elementos que compõem o 

espetáculo teatral. Tal empreitada durou aproximadamente dois meses, entre os  

contatos e a realização juntamente com Lindemberg Farias14, diretor teatral da 

Companhia. Verificando as datas que coubessem na agenda da Cia Teatral e o 

calendário escolar da Instituição, foi possível planejar e realizar o encontro cênico no 

dia 18 de setembro de 2015. 

A Companhia Cênica Ventura surgiu no ano 2008, na cidade de 

Parnamirim/RN e reuniu um grupo de diferentes profissionais como atores, 

bailarinos, circenses, costureiras, aderecistas, carpinteiros e serralheiros. O grupo 

teatral se caracteriza por uma estética híbrida que mistura linguagens (teatro, 

música e dança), composições e transversalidades. 

“Máquina para Ícaro” é um espetáculo teatral que conta a história de dois 

jovens que se encontram num labirinto de sonhos, imaginação e liberdades em prol 

da construção de um mundo cotidiano, de forma mágica, onde elementos 

cenográficos e habilidades circenses se unem à encenação como forma de 

ludicidade, através do uso do trapézio fixo circense, do tecido acrobático aéreo, das 

acrobacias de duos, da bola de equilíbrio, e fazendo uso do teatro gestual e lírico 

                                                           
14

 Lindemberg Farias é ator, diretor teatral e professor de teatro formado pela UFRN. Integrou o 
Grupo de Teatro Falas e Pantomimas, do IFRN Natal Central. Fundou o Grupo Brincarte de Teatro e 
hoje, dirige a Companhia Cênica Ventura, na cidade de Parnamirim/RN. 
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através de uma dramaturgia de linguagem acessível, na qual a dança se incorpora 

às ações dos atores. A música especialmente criada para este espetáculo, com 

base nos ensaios, foi sendo gerada a partir de idealizações dos atores e do foco: 

“Mito de Ícaro”, que é o de voar e buscar a liberdade. 

A Concepção do espetáculo teatral esteve sob a responsabilidade 

de Lindemberg Farias. A peça teve direção artística de Yael Karavan. Assistência de 

direção de Sandro Souza. A dramaturgia foi de Yael Karavan e Cia. Cênica Ventura. 

As cenas criadas foram concebidas por Ana Luiza Faria, Lindemberg Farias, Sandro 

Souza e Taunay Thabata, que teve como intérpretes principais os atores:  Ana Luiza 

Faria e Lindemberg Farias. 

A referida peça teve músicas e recriações de Nilson Eloi, além de captação 

de imagens e cenografia de Lindemberg Farias; preparação e montagem 

circense de Maria Luiza Lopes; direção em trapézio fixo por Alexandre Santos e 

Maria Luiza Lopes e gestão administrativa de Hugo Victor. 

A peça teatral em questão propõe imaginar um verdadeiro encontro artístico 

em um ambiente inovador que são as praias, espaços abertos e inusitados em que 

as pessoas possam desfrutar em seu momento de lazer, de um novo hábito que é 

ver um espetáculo contemporâneo com aporte cultural diferenciando; em perceber 

um objeto cenográfico num lugar não habitual, e provocar mostrando arte e sua 

noção para outros lugares, que talvez as pessoas nem imaginem ser possível.  

Contextualizando o espaço desse “Encontro” com a Companhia teatral 

convidada, expliquei que na logística de ensino do Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte, na disciplina Arte/Teatro III, a cada semestre letivo, as turmas 

“necessitavam” vivenciar a apreciação de uma peça teatral, como parte de seu 

processo de aprendizagem em teatro. 

 Por esse motivo, coube a mim como professor do referido componente 

curricular, articular com a instituição de ensino e a respectiva Companhia, o 

processo de vivência e fruição de “Máquina para Ícaro” que tinha como cunho, a 

formação crítico-reflexiva da plateia, resultante do contato com o espetáculo teatral. 

Lembro que tanto a peça poderia ocorrer no âmbito do auditório da escola, quanto 

no espaço externo (frente da escola), caracterizando uma aula de campo/visita 

técnica.  

A edição do Projeto “Encontro com o Artista”, conforme imagem nº 05, em sua 

4ª edição, dentro do Campus Macau, foi pensada para contemplar as turmas do 
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Ensino Técnico Integrado em Química, Técnico em Informática e Técnico em 

Recursos pesqueiros do semestre 2015.1. Já o 3º Encontro com o Artista, que não é 

mencionado neste trabalho, refere-se a área de música, coordenada pela Professora 

Priscila Souza.  

Além disso, ao se pensar o espaço aberto onde seria realizada a peça, abriu-

se a proposta também para a comunidade externa, cujo acesso às linguagens 

artísticas e manifestações culturais é escassa na região. Como ação de extensão, 

contemplou o público diverso e interativo. 

 

Imagem nº 05: Cartaz de apresentação do 4º Encontro com o Artista 

 
Fonte: Setor de Comunicação Social do IFRN. (2015) 

 

Esses alunos, na ocasião de seus estudos, puderam relacionar o espetáculo 

teatral com os conteúdos de teatro ministrados em sala de aula, especificamente, 

sobre os elementos da composição teatral: cenário, figurino, iluminação, sonoplastia 

e maquiagem. 

O porquê da escolha da peça teatral “Máquina para Ícaro” justificou-se pela 

viabilidade e interlocução com a própria Companhia teatral que manifestou interesse 

em participar desse processo artístico, mesmo sem logística financeira (pagamento 
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de cachês). Conseguiu-se assim, articular a ação educativa, contando com a 

participação efetiva dos artistas envolvidos.  

Nesse sentido, a Companhia Cênica Ventura pode estrear seu trabalho de 

encenação, dentro de um projeto educativo, permeado pelo debate crítico ao final do 

espetáculo. 

            Assistiram ao espetáculo aproximadamente 200 pessoas, entre alunos da 

disciplina Arte/teatro III, técnicos administrativos e comunidade externa (moradores 

da Cohab), bairro próximo ao Instituto Federal. No plano da educação dos processos 

que se dão através das ações de extensão, na conjuntura dos Institutos Federais, o 

trabalho com a comunidade torna-se relevante, pois interfere no desenvolvimento 

dos potenciais que ajudam a pensar as soluções e problemáticas de uma 

determinada comunidade.  

No caso do IFRN Campus Macau, e no espaço em que está situado, 

percebeu-se que poucas são as ações de caráter cultural que promovem a interação 

com os moradores. São ações educativas e culturais que ajudam a mobilizar a 

sociedade, agregam valores, provocam encontros e diálogos entre os indivíduos do 

mesmo grupo ou de grupos sociais diferentes. 

Como meta principal, procurou-se objetivar a análise do espetáculo teatral, 

contemplando as áreas da tecnologia da cena. Após, a apresentação do espetáculo 

teatral, foi distribuído o questionário para os alunos do 2º ano, e dado um prazo de 5 

dias para a devolução com respostas. 

Em se tratando do cenário, como se pode observar na imagem nº 06, da peça 

citada utilizou-se de uma gaiola de ferro, um trapézio para acrobacias, um grande 

lenço branco, uma bola plástica azul e muitos sapatos vermelhos espalhados pelo 

chão, caracterizando o desenho cênico de “Máquina para Ícaro”, da Companhia 

Cênica Ventura.   

A imagem ilustrada abaixo registrada pelo Bolsista Paulo Henrique retrata o 

início do momento de montagem do cenário, sob efeito do próprio espaço aberto, da 

luz natural e da interferência do vento em frente ao Campus Macau, em que 

passados alguns momentos, se deu a realização do “Encontro com o artista”. 
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Imagem nº 06: Montagem de cenário 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Paulo Henrique. (2015) 

 

Pavis (2005) sobre o cenário vai dizer que é “[...] aquilo que, no palco, figura o 

quadro ou moldura da ação a através de meios pictóricos, plásticos e arquitetônicos 

etc.”. Nesse sentido, compreende-se que o cenário em vista, foge do padrão 

tradicional visualizado pela ideia de um teatro à italiana, com caixa cênica 

apropriada e convencional. 

É importante ressaltar que na contemporaneidade a cena teatral vislumbra 

uma série de espaços alternativos e possibilidades de construção do fazer cênico. 

No campo do ensino do teatro e de seus elementos, destaca-se o pensamento de 

Araújo (2012) quando afirma que a área da Tecnologia Cênica é composta também 

pela cenografia que compreende a luz, os adereços, o cenário, a sonorização, a 

maquiagem, o figurino, dentre outros.  

Ao visualizar a arte do teatro e suas diferentes possibilidades espaciais, o 

aluno consegue estabelecer a intervenção do homem artista sobre o próprio 

território, transformando-o poeticamente.  

Nessa perspectiva, recorri a Pavis (2009) quando fala sobre o espaço urbano: 

 
[...] O espaço urbano pode assim se transformar em espaço de 
atuação, o espaço do camarim ou do público, tornar-se uma área de 
evolução para os atores. A hierarquia dos espaços é suscetível de se 
transformar a qualquer momento. (PAVIS, 1999, p.142) 
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Foram feitas indagações sobre a utilização da tecnologia da cena, levando em 

consideração todos os elementos que contribuíram para a composição do 

espetáculo “Máquina para Ícaro”. A respeito de tais respostas, cita-se o 

entendimento dos alunos no que diz respeito da tecnologia da cena utilizada no 

espetáculo teatral. O aluno D concluiu que, “[...] o som estava bem acentuado de 

acordo com o espaço, ou seja, caixas de som”. Outro aluno E respondeu: “[...] o som 

estava muito bom. Os elementos tecnológicos era notebook, mesa de som e caixa 

de som”.  Ainda outro aluno F falando sobre a iluminação apontou que: “[...]. Sim, os 

três refletores usados ajudaram muito a iluminação e ficou bem claro. Estava bem 

iluminado de acordo com as cenas”. 

Esses relatos remetem a perceber que os alunos, mesmo envolvidos como 

espectadores, conseguem decodificar os elementos necessários para que a 

encenação ocorresse de forma harmônica e satisfatória. Essa capacidade de 

perceber atentamente os elementos da cena e os elementos tecnológicos fazem 

com que o espectador consiga ter uma noção maior de amplitude sobre o espaço 

tanto espetacular (da cena), quanto o espaço de percepção do outro, na vida real. 

Também foi possível perceber através das respostas que o fator ambiental colabora 

em muito para a produção de peças teatrais que ocorram em espaços abertos, como 

ocorreu nesse caso.  

Assim, a maior parte dos alunos participantes verificou que, o fator vento 

atrapalhou um pouco a encenação, devido a alguns ruídos nos microfones. Ainda 

complementando, os alunos espectadores puderam constatar que esse tipo de 

apresentação teatral, a céu aberto, a fala dos atores só será audível com o uso de 

recursos tecnológicos, como microfones específicos. 

Como dito, o processo de fruição dos alunos sempre era mediado, após o 

término de cada peça, por mim  professor responsável pelo componente curricular 

de Arte.  O papel do professor de arte na atualidade requer certas atitudes que 

proporcionam o desenvolvimento mais eficiente no campo da aprendizagem.  

Mediar processos de entendimento sobre a obra de arte significa, sobretudo, 

intermediar o conhecimento teórico e prático, tendo em vista a relação entre a 

representação cênica e a plateia, e suas diferentes possibilidades de 

interpretação/recepção. Para tanto, “[...] a iniciação de espectadores, contudo, 

requer organização e aplicação de métodos e procedimentos específicos destinados 

à sua formação”. (DESGRANGES, 2010, p.43) 
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A palavra mediar traz em seu ínterim a ideia de estabelecer pontes, fazer 

conexões, intervir entre uma ação e outra, interceder. A mediação em trabalhos 

artísticos nos faz compreender como acontecem os processos vivenciais e a 

materialização das obras artísticas. É um olhar externo que nos auxilia nessa 

compreensão estética. 

Em Freire (1996, p. 26), pode-se encontrar um sentido para mediação quando 

ele discorre que:  

 

Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível à 
pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve 
ou continua tendo experiência da produção de certos saberes e que 
estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente 
transferidos.  

 

Ao mediar o processo de aprendizagem dentro de uma pesquisa sobre a 

apreciação e leituras de espetáculos, percebe-se a importância que o “[...] 

conhecimento coletivo, a partir de um trabalho, que recria, de dentro para fora, 

formas concretas dessas gentes, grupos, classes participarem do direito e do poder 

de pensarem, produzirem e dirigirem os usos do saber a respeito de si próprias”. 

(BRANDÃO, 1999, p. 9-10) 

Retomando o processo de fruição da peça, para o aprendizado teatral em 

sala de aula, foi extremamente salutar que os alunos pudessem ter entrado em 

contato com a realidade teatral através da apreciação de espetáculos, contemplando 

a experiência do ver e do sentir teatro. Numa perspectiva metodológica triangular, 

respeitando-se a tríade produzir, contextualizar e apreciar foi possível um interagir 

na expectativa de um olhar mais integrador sobre a arte, pois para quem faz e 

aprecia teatro, é necessário que se possa ver o teatro acontecer. É necessário ser 

atravessado pela experiência sensorial de apreciar a cena. Assim, esse indivíduo 

terá mais capacidade de entender e compreender a dimensão dos códigos da 

linguagem no seu campo de atuação.  

Acredita-se que esses alunos ao serem estimulados para ver teatro tornaram-

se, certa maneira, mais críticos na apreciação artística saindo do senso comum do 

gostar e não gostar da obra de arte. Para tanto foi preciso que a experiência 

chegasse até eles para que, munidos do questionário pudessem fruir a cena com 

outro olhar; um olhar investigativo, mas também poético.  
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A esse respeito, foi feita a seguinte pergunta: Qual o aprendizado em relação 

a apreciar o espetáculo teatral dentro da escola? Que benefício você pode apontar? 

Seguem-se alguns excertos de comentários dos alunos: 

 

Que o teatro também é importante de ser estudado e a interação 
entre o público e os personagens, interação das pessoas. (ALUNA A)  
 
Muito útil essa parceria escola e teatro. Um lado positivo dessa 
parceria é que o teatro também ajuda a educar o aluno. (ALUNA B)  

 

Na análise da obra de arte, é preciso estabelecer diálogos, conversas em que 

a troca de experiência e as visões de mundo ajudem a compreender a expressão do 

homem no tempo e espaço. No Debate realizado no espetáculo “Máquina para 

Ícaro”, concebeu-se um momento de interação entre os artistas (obra de arte) e o 

público (alunos e comunidade externa). 

Em se tratando do debate – momento de análise prática do espetáculo teatral, 

caracterizado pela mediação entre os artistas (atores, técnicos, outros) e a plateia, 

evidenciou-se a interlocução da aprendizagem que favorece a conexão do ensino da 

arte com outras áreas do conhecimento. 

Reportei-me novamente a Freire (1996), para se encontrar um argumento que 

clarifique sobre a importância dos diálogos interdisciplinares, não pensado como 

conteúdos estabelecidos, mas também com a realidade social: 

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se 
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade 
agressiva em que a violência é a constante e a convivência das 
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não 
estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 
indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e 
ideológicas de um tal descaso dos dominantes da área pobres da 
cidade? A ética de classe embutida nestes descasos? Porque, dirá 
um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada 
que ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os 
conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si 
mesmos. (FREIRE, 1996, p, 30-31) 

 

Assim, consegui construir uma relação concreta que envolveu a realidade 

social e os conteúdos aprendidos no universo da sala de aula. A mesma indagação 

se fez pensar sobre o entendimento acerca do teatro. Que relações pode-se 
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estabelecer entre a materialização do teatro, através de seus códigos de linguagem 

e outras áreas de conhecimento? 

No Ensino Médio Técnico Integrado, percebe-se que existe certa divisão de 

saberes em campos concentrados do conhecimento. Como interceder e fazer 

conexões possíveis dos elementos espetaculares, que dão suporte a existência do 

teatro com outras linguagens e saberes específicos. 

Nesse sentido, ao estabelecer o diálogo/debate com os alunos apreciadores 

da peça “Máquina para Ícaro”, procurou-se identificar algumas conceituações 

inseridas no discurso da mediação do teatro, fazendo perceber a inter-relação entre 

as diferentes áreas de conhecimento envolvidas: a Arte, a Física, a Química, a 

Matemática, a Educação Física e a Psicologia. 

Essa inter-relação se dá por compreender que a Arte não é apêndice para os 

outros componentes curriculares envolvidos na escola e que ela, por si só, dá conta 

dos fazeres artísticos e estéticos e que certa maneira pode contribuir para esses 

outros componentes no que diz respeito à linguagem artística do Teatro, em 

especial. 

A Arte/Teatro é uma forma de conhecimento, pois envolve a história, a 

sociedade, a física, a química, a psicologia, a matemática, a vida. Não está apenas 

ligada (o) a ideia de prazer estético, contemplação passiva, mas ao contrário, é 

dinâmica (o) e representa trabalho já que possui forças materiais e produtivas que 

impulsionam as relações históricas e sociais e levam o homem à compreensão de si 

mesmo e da sociedade. Essa linguagem artística da Arte proporciona prática 

criadora à luz das relações sociais, culturais e estéticas levando em conta as 

transformações nas novas configurações de tempo e espaço.  

Decerto que tais componentes curriculares sempre utilizaram o teatro como 

apêndice para a sua aprendizagem. O que se configura no projeto do IFRN Campus 

Macau é pensar essa linguagem da Arte como conhecimento que pode dialogar com 

outros conhecimentos como se concebe no Parâmetro Curricular Nacional para o 

Ensino Médio que tem como sentido “[...] Conhecer arte no Ensino Médio significa os 

alunos apropriarem-se de saberes culturais e estéticos inseridos nas práticas de 

produção e apreciação artísticas, fundamentais para a formação e desempenho 

social do cidadão”. (BRASIL, 2000) 

Constatei nos escritos desse referencial para o Ensino Médio que são 

conhecimentos sistematizados que auxiliam o docente a perceber como podem ser 



55 
 

articulados diferentes processos de ensino na área Arte, tendo em vista um eixo 

norteador, tanto didático, quanto pedagógico. Didático porque ajuda a organizar e 

sistematizar fases e etapas de aprendizagem com os alunos. Pedagógico porque ser 

relaciona com os meios e fins para uma transformação educacional, via aquisição de 

conteúdos da arte e de formação crítica, histórica e social. 

Desta feita, corrobora-se com o pensamento de Koudela (S/D) ao formular 

uma reflexão do ensino de Teatro no Ensino Médio e que, certa maneira, faz pensar 

essas inter-relações com outros componentes curriculares na escola. A autora diz 

que nessa última etapa da Educação Básica a Arte/Teatro é considerada/o um 

conhecimento humano articulado no âmbito da sensibilidade, da percepção e da 

cognição. Para ela, 

 

[...]. Destacam-se dois grandes vetores, quais sejam: o campo 
abrangente das diversas manifestações da linguagem e o universo 
específico da arte. Essas duas perspectivas não são excludentes. No 
primeiro vetor é salientada a dimensão simbólica do ser humano no 
seu sentido mais amplo. Nesse caso, o estudo sobre as diversas 
linguagens (visual, sonora, corporal, verbal) permite a abordagem 
dos mais variados aspectos da cultura ligados ao cotidiano, ao 
entretenimento, aos ofícios, às ciências etc. Nesse sentido, as 
diferentes linguagens como o jogo simbólico, o desenho, o 
movimento, os sons podem ser utilizados em processos de 
aprendizagem de qualquer disciplina. No segundo vetor é destacada 
a especificidade da experiência estética da arte, que gera um tipo 
particular de narrativa sobre o mundo, diferente da narrativa 
científica, da filosófica, da religiosa e dos usos cotidianos da 
linguagem. (KOUDELA, S/D, p. 8) 

 

Essa diferenciação entre os dois vetores possibilita um entendimento mais 

acurado das relações transversais e interdisciplinares que a arte e o teatro 

estabelecem com outros campos de conhecimento e com a realidade, ao mesmo 

tempo em que também resgata sua identidade como forma específica de 

conhecimento e construção de sentido. 

Em “Máquina para Ícaro”, como proposição para se pensar o Teatro na 

escola, bem como sua fruição foi possível esse diálogo com os outros componentes 

citados no que se refere a cenografia, a disposição espacial da peça e seus 

entrelaçamentos. 

Assim, na peça assistida as correlações entre figurino, texto, cenografia, 

sonoplastia, iluminação dentre outros elementos da linguagem teatral foi observada 
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pelos alunos. Dessa experiência da fruição foi possível questionar sobre a 

cenografia e os elementos contidos no cenário. Eis alguns exemplos de falas sobre 

o cenário, o figurino e a maquiagem:  

A aluna C consegue descrever com detalhes a cenografia do espetáculo: 

 

A cenografia era composta por uma gaiola onde foi executada toda a 
apresentação. Lá tinha um trapézio. Em volta da gaiola havia sapatos 
vermelhos, relógio de parede, uma bola de ginástica azul e um lenço 
branco com muitos metros de comprimento.  

 

 Quanto ao figurino em foco, o aluno B comenta:  

 

O figurino era vermelho e branco. O vermelho significa a paixão, o 
fogo, o amor, o tudo e o branco significa a pureza, o nada.  

 

 Já ao mencionar a questão da maquiagem em cena, a aluna M respondeu 

em seu questionário: “Era com uma base branca, com função de iluminar o rosto dos 

atores”. A cenografia como atividade primordialmente projetiva consiste na 

determinação das propriedades formais e espaciais dos objetos e ambientes 

cênicos. Fazendo uma relação com o ensino de teatro e a importância do 

entendimento da cenografia, cita-se Araújo (2010, p. 65) quando diz que: 

 

[...] A interface dessas relações, tecidas por meio de articulações de 
conhecimentos que transitam entre arte, ciência, tecnologia e 
educação, tem sido fundamental para compreender e ampliar as 
perspectivas do ensino artístico e tecnológico no âmbito do ensino do 
teatro. 
 

Em “Máquina para Ícaro”, a cenografia, conforme imagem nº 07, na página 

seguinte, os atores Lindemberg Farias e Ana atuam dentro desse espaço vazado 

constituído por uma gaiola de ferro.  

Nessa perspectiva e sobre a iluminação que ora é branca, ora é azul, feita 

com refletores improvisados pela própria Companhia Teatral, os atores interpretam 

por meio de falas textuais, dança, acrobacia e marcações milimétricas, ao som de 

uma sonoplastia instrumental como pano de fundo, visto que a atriz em cena é 

deficiente visual, o que exige outra concepção de trabalho e marcações da cena 

dentro desse formato espacial.  
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Imagem nº 07: Atores em cena 

 
Fonte: Arquivo Pessoal de Paulo Henrique. (2015) 

 

Nesse ínterim, reflete-se com Pavis (1999, p. 46) sobre a desmaterialização 

da cenografia quando o autor afirma que “[...] Desmaterializar a cenografia: graças 

ao emprego de materiais leves e facilmente deslocáveis, o palco é usado como 

acessório e “prolongamento” do ator. A luz e refletores esculpem na escuridão 

qualquer lugar ou atmosfera”.  

Ainda a respeito da cenografia Araújo (2012) diz ser ela uma representação 

espetacular organizada que cria fluxos de significantes e significados, de ordem 

narrativa ou não. O referido autor pontifica que esse aparato tecnológico e cênico é 

um sistema de elementos articulados que está a serviço da cena para complementá-

la e permitir a construção de várias possibilidades cênicas.   

A partir dos elementos cênicos evidenciados na peça pelo ato de fruição 

perguntei aos alunos envolvidos na apresentação do espetáculo que olhares atentos 

e críticos podíamos estabelecer no ato da apreciação do espetáculo teatral? Esses 

olhares podiam ser construídos ou simplesmente vivenciados? O debate e a 

discussão acerca de tais conteúdos aprofundaram os olhares estabelecidos no 

contato com a peça teatral?   

Ao analisar as diferentes opiniões presentes nos questionários, percebemos a 

diversidade de colocações e a visão crítica dentro dos referenciais que os alunos 

tem sobre o teatro e o que já foi estudado em sala de aula, permitindo o 
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desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre a produção do espetáculo “Máquina 

para Ícaro”. 

 Ao estimular a prática de uma pedagogia do espectador (DESGRANGES, 

2010), no âmbito escolar, evidenciada pela mediação do processo de apreciação do 

espetáculo “Máquina para Ícaro”, nos ajuda a perceber a importância do acesso à 

linguagem teatral, estabelecendo um lócus de estudo e experiência artística, 

promovendo a disseminação de saberes artísticos e estéticos entre os envolvidos no 

trabalho – pesquisadores e pesquisados.   

Sobre fazer uma relação com o mito de Ícaro e a lição que a peça nos trouxe 

nessa ação cultural, se comparada aos saltos e voos que se pode tentar frente aos 

desafios da educação em Arte, diz-se que sonhar com uma escola aberta à 

promoção da democracia cultural, permitindo a liberdade e o acesso à obra de arte, 

significa voar para além, voar para além da construção do conhecimento e da 

cultura.  Passemos a análise da terceira peça “Um pequeno das estrelas” assistida 

pelos alunos supracitados.  

 

A Releitura no espetáculo teatral: uma experiência com “Um pequeno das estrelas” 

 

De olhinhos brilhantes, um menino vindo de um planeta distante, 
junto com uma raposa, um rei, outros adultos e sua rosa, 
compartilham experiências que divertem, encantam e tocam o 
coração de todos.  

(Trecho da peça Um pequeno das estrelas)  

 

A epígrafe acima é um excerto do texto da peça citada inspirada no livro “O 

Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry15 (2009) e um dos momentos 

                                                           
15 Nascido em 1900 em Lyon (França), Antoine de Saint-Exupéry sempre foi um apaixonado por 

aviões. Tanto que, aos vinte e um anos, abandonou os estudos de belas artes para se incorporar ao 
regimento de aviação do serviço militar. Após receber treinamento como piloto em Estrasburgo 
(Alemanha), ficou encarregado de fazer o correio aéreo entre as bases da Europa e da África. Sua 
tarefa era levar a correspondência entre Toulouse (França), Dacar (Senegal) e Casablanca 
(Marrocos) e, para isso, precisava sobrevoar constantemente o deserto do Saara, o segundo maior 
do mundo. Todo o seu legado literário é uma grande homenagem à aviação, isso é notório desde o 
título do seu primeiro conto O aviador (1926), publicado na revista Le navire d'argent. Seu primeiro 
romance, chamado Correio do Sul (1929), faz alusão ao tempo em que trabalhou como aeropostal. 
Em Voo Noturno (1931) e Terra dos homens (1939) o autor discorre sobre suas experiências em voos 
pela Patagônia e na cordilheira dos Andes. Saint-Exupéry faleceu em 1944, pouco mais de um ano 
após o lançamento de seu maior sucesso literário, ironicamente vítima de um desastre de avião. 
(LINK, 2015) 
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encenados na peça “Um pequeno das estrelas” apresentada pela Companhia 

Cênica Ventura. 

A experiência teatral com a peça, “Um pequeno das estrelas” (imagem nº 08) 

se mostrou relevante à medida que se pôde aprimorar e experienciar o 5º Encontro 

com o Artista”, no âmbito escolar do IFRN Macau. Como já anunciado, a peça foi 

uma adaptação do livro “O Pequeno Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry que trata 

de forma lírica e poética, e aborda de maneira sutil e metafórica questionamentos 

existencialistas.  

Os desenhos existentes na obra do francês facilitam ao leitor visualizar a 

intenção do autor, o traço infantil e aquarelado das ilustrações adiciona leveza e 

equilibra o tom profundo que povoa o romance. Embora, apareça mais 

discretamente seu amor pela aviação é elemento inalienável de sua atmosfera 

literária. O pequeno príncipe, não só é presença pétrea há décadas na lista dos 

livros mais traduzidos do mundo, como tem a reputação de ser “o livro absoluto, 

porque é o livro daqueles que leram um só livro”. (LINK, 2015, p. 200). 

 
Imagem nº 08: O pequeno príncipe em cena 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Hugo Pereira. (2016) 

 

Na imagem acima, o ator Lindemberg Farias aparece manipulando o 

mamulengo do pequeno príncipe numa outra formatação de teatro que a Companhia 

Cênica Ventura se utiliza em suas encenações. O Teatro de Mamulengos se 

caracteriza também por ser um teatro de improviso. Os seus personagens convivem 
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com assuntos sociais, religiosos, morais, mas sempre são temas que repercutem de 

uma maneira que sejam direcionados para um aspecto cômico e satírico. No 

entanto, a utilização desse dispositivo teatral (o mamulengo) buscou outras 

configurações diferentes daquelas empreendidas pelas características daqueles que 

se utilizam de tal dispositivo para a realização teatral. 

Dessa feita, o espetáculo teatral ocorreu no dia 18 de maio de 2016, no 

auditório do Campus citado, conforme imagem nº 09, e contemplou as turmas de 

alunos do 2º ano, dos Cursos Técnicos de Química, Recursos pesqueiros e 

Informática, além do Grupo de Teatro Moinho dos Ventos, pertencente à Instituição. 

 

Imagem nº 09 – Cartaz da peça teatral 

 
Fonte: Elaboração Tércio Machado (Design gráfico). (2016) 

 



61 
 

Na sinopse da peça, encontraram-se os seguintes dizeres:  

 

O pequeno Príncipe devolve a cada um mistério da infância. De 
repente retomamos aos sonhos. Voltam ao coração escondidas 
recordações. O reencontro, o homem-menino pelas mãos do 
pequeno príncipe, nos faz recuperar a meninice, abrindo assim uma 
brecha no tempo. Quebram-se assim, as barreiras de se cativar o 
animal, cuidar de uma rosa, de perguntar sobre o estado das coisas, 
voltar a sentir o perfume de uma estrela, a ouvir a voz de uma flor e 
escutar os guizos das folhas batidas pelo vento. O universo, ou 
melhor, a vida é um lugar encantador, ainda mais quando o 
conhecemos através dos encantos de um príncipe. 

 

Nesse trabalho cênico, a ficha técnica foi composta por Lindemberg Farias, no 

papel do pequeno príncipe. O texto dramatúrgico foi adaptado a partir da obra 

literária de Antoine de Saint-Exupéry. A Iluminação foi feita por Paulo Cesar Salles 

(PC) e a costura dos figurinos executada por Joana Darc. Já a gestão administrativa 

estava sob a responsabilidade de Hugo Victor e a produção geral da Companhia 

Cênica Ventura. 

“Um pequeno das estrelas”, como já dito, foi inspirada no livro de Antoine de 

Saint-Exupéry e apresenta as aventuras do pequeno Príncipe e suas descobertas 

por diferentes planetas. É resultado da pesquisa da Companhia Cênica Ventura, 

tendo em vista as técnicas de construção de bonecos e a manipulação de objetos 

que ao longo do tempo vão ganhando vida em cena. 

Entendendo a essência dramatúrgica, percebeu-se na peça em tela que num 

mundo cercado pelo individualismo, ela valorizava a questão da amizade e as coisas 

simples presentes na vida. A poesia do texto evocava a pureza da infância e 

resgatava as emoções muitas vezes adormecidas na vida adulta. Constatou-se 

assim, que foi um espetáculo feito para o público de todas as idades, permitindo a 

vivência desse clássico da literatura mundial. 

Do ponto de vista estético, a montagem cênica utilizou-se de práticas 

artísticas diversas como: teatro de animação, artes circenses (manipulação de 

malabares, palhaçaria e mímica), bem como um trabalho de expressão corporal 

expressivo que envolveu criatividade e ludicidade. Com duração de 50 minutos, a 

peça teatral “Um pequeno das estrelas”, caracterizou-se pela atuação do ator 

Lindemberg Farias, que propôs uma interpretação cênica lúdica e utilizou-se de 

elementos circenses, bem como o próprio trabalho corporal e mímica para elucidar 

as cenas clássicas do conto infantil.  
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Seguindo a trajetória de uma encenação pautada em alusão ao circo e ao 

mundo circense, Berg Farias, como é chamado, articulou durante os momentos de 

cena, a interação com o público provocando emoções diversas e reações sobre as 

variadas nuances da cena. 

O cenário da peça foi composto por uma tenda/cortina montada, no centro do 

palco, bem como outros elementos cênicos que o ator utilizava para ambientar as 

cenas: bonecos, guarda-chuva. Nessa conjuntura cênica, ficou claro a evidência do 

aspecto da adaptação de um texto teatral, fator relevante para o entendimento das 

diferentes formas de se utilizar o texto dramatúrgico para montagens de peças. 

Para as turmas que compuseram a plateia do “Encontro com o Artista”, é 

relevante pensar que o artista ou escritor pode e dever ter consciência sobre a 

importância da criação artística sobre o texto. Um jovem aluno que está em meio a 

um processo de prática teatral deve ter a noção de que texto de teatro está 

encenando uma mensagem que foi idealizada por alguém que o escreveu ou o 

adaptou. 

Sobre a percepção da adaptação textual, Pavis (1999, p. 10) lembra que o 

conceito pode ser: 

 

 
[...] Transposição ou transformação de uma obra, de um gênero em 
outro (de um romance numa peça, por exemplo). A adaptação (ou 
dramatização) tem por objeto os conteúdos narrativos (a narrativa, a 
fábula) que são mantidos mais ou menos fielmente, com diferenças 
às vezes consideráveis), enquanto a estrutura discursiva conhece 
uma transformação radical, principalmente pelo fato da passagem a 
um dispositivo de enunciação inteiramente diferente.  

 

Ao analisar o uso do figurino (imagem nº 10) na cena de “Um pequeno das 

estrelas”, quando o ator faz uso apenas de uma malha que se transforma criando 

múltiplos significados, relembra-se a abordagem citada por Pavis (2005), quando 

afirma que o figurino estabelece uma relação com espaço-tempo-ação-luz. Para ele, 

o figurino é ao mesmo tempo significante e significado, posto que na cena  

apresenta funções de caracterização, de localização dramatúrgica, de identificação 

ou disfarce do personagem e de localização do gestus global do espetáculo.  

Pavis (2005) afirma ser o figurino na constituição do espetáculo materialidade, 

logo significante, e um elemento integrado a um sistema de sentido, logo significado. 

Dessa forma, o figurino carrega vários sentidos que identificam os personagens, 
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tornando-os presentes, visíveis e reconhecíveis por aqueles que assistem ao 

espetáculo. 

 

Imagem nº 10: O ator manipula o boneco 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Hugo Pereira. (2016) 

 

Pavis (2005) complementa: 

 

[...] O figurino preenche e constitui um espaço, nem que seja apenas 
pela maneira pela qual valoriza o corpo em seus deslocamentos. Ele 
se estende mais ou menos, podendo materializar uma época, mas 
também um ritmo e uma maneira de voar ao vento. Ele participa da 
ação, sempre colado na pele do ator, ou transportado em um volume 
cinético, sempre vestido pelo ator, a não ser que se transforme em 
uma crisálida abandonada por ele. Ele capta mais ou menos luz, 
estruturando e ritmando as mudanças de intensidade luminosa. 
(PAVIS, 2005, p.166-167) 

 

Para os alunos do Ensino Médio Técnico Integrado, no aprendizado teatral, é 

importante que se perceba que os elementos cênicos que compõe uma cena são 

repletos de significados e que o ator deve ter consciência da utilização dos mesmos 

para que sua proposta cênica seja verbalizada no palco. 

Na realização desse “Encontro com o Artista”, resolveu-se optar pela 

confecção de um crachá para tentar uma melhor organização da entrada dos alunos 

e da comunidade no auditório do IFRN, além dos cartazes que foram colocados pela 

escola. Registrou-se também, que não se limitaria a entrada de pessoas no evento 

cênico, até porque faz parte do objetivo do Projeto e da supracitada escola a 
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promoção e difusão da arte para a comunidade escolar; porém, a prioridade foram 

as turmas da disciplina Arte Teatro.  

Cabe ressaltar que tal iniciativa coaduna com o pensamento de Freire de uma 

aprendizagem autônoma, tanto o aluno do IFRN, quanto do público externo à 

Instituição, mas que, certa maneira faz parte da escola. 

Enquanto educação problematizadora, no sentido freireano, vivenciada pela 

experiência da apreciação artística superando as contradições, opressor e oprimido 

em situação concreta (FREIRE, 1987), o supracitado projeto com as peças 

apresentadas e em especial “Um pequeno das estrelas” que trata de posições 

políticas, educacionais, sociais e éticas a partir do texto de Antoine de Saint-

Exupéry, pode ser pensado como uma possibilidade de educação que problematizou 

em seus espetáculos, as relações homem-mundo, homem-ética-estética que através 

da educação do olhar valorizava o espectador como partícipe da encenação.  

Se fizermos analogias dessa experiência do ato de apreciar através do teatro 

proporcionado pelo citado projeto desenvolvido no IFRN Campus Macau com a 

educação como prática de liberdade abordada por Freire (1987), vai-se observar que 

a educação, nessa experiência artística, se dava num processo de diálogo, em que 

ambos, ator e espectador se tornavam sujeitos do processo educativo, sujeitos 

investigadores e críticos em diálogo.  

É como bem coloca o autor (1987, p. 70) uma educação “[...] que provoca 

novas compreensões de novos desafios, que vão surgindo no processo da resposta, 

se vão reconhecendo mais e mais, como compromisso”. Crê-se que era assim que 

se dava o processo de educação do referido projeto “Encontro com o Artista” como 

uma educação problematizadora, de caráter reflexivo que implicava num constante 

desvelamento da realidade vivida. 

Enquanto educação problematizadora e reflexiva, a mediação nesse processo 

ocorreu por meio de um debate participativo ao final do espetáculo, em que foram 

abertas para discussão da cena, as principais questões voltadas para a encenação 

da peça. Os alunos puderam fazer perguntas ao artista sobre: interpretação cênica, 

cenário, figurino, maquiagem, luz e som. 

Nesse contexto escolheu-se, desta vez, pontuar os relatos significativos de 

alguns alunos que questionaram o ator Lindemberg Farias: “Como foi o preparo para 

construção de personagem? O laboratório? ” Pergunta feita pelo aluno G do 2º ano 
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do Curso de Técnico em Recursos Pesqueiros, conforme imagem nº 11, ao qual o 

ator respondera:  

 

Bem... o processo de construção foi muito rico, pois eu tive que 
vivenciar a ideia do contador de história, do narrador e ao mesmo a 
energia de cada momento da história do príncipe, que todos 
conhecem, mas que quando vai ao palco, tem que se ter o cuidado 
para que a plateia entenda e não se canse, se divirta. 

 

Imagem nº 11: Bate papo com o ator Lindemberg Farias 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Emanuel Ivo Bento. (2016) 

 

Outros questionamentos foram feitos acerca das falas e da manipulação dos 

objetos em cena como demonstrado na imagem nº 12, bem como no excerto da fala 

do aluno H. 

 

Imagem nº 12: Bate papo com o ator Lindemberg Farias 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Emanuel Ivo Bento. (2016) 
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Eu tenho duas perguntas. A primeira é.... Eu percebi que durante a 
peça você faz vários tipos de falas, como é que você faz ou 
desenvolve? A segunda é o seguinte: Como foi para você aprender a 
manipular, a mexer com esses bonecos? Aprender essas coisas do 
circo? 

 

 O ator respondeu prontamente ao questionamento do aluno H da 2ª série do 

Curso Técnico em Química. 

 

Olha só! A gente foi estudando como seriam essas falas durante o 
processo, brincando mesmo, através das improvisações e dos 
exercícios, experimentando mesmo até descobrir a fala do narrador e 
a fala do príncipe. E aí a gente vai se acostumando... já sobre os 
bonecos, a ideia era usar mesmo as coisas do circo, tornar a peça 
circense, lúdica. E aí... eu tive uma preparação corporal com treinos, 
brincadeiras de circo, os malabares. E é treino mesmo. Tem que 
praticar várias vezes. É cansativo, mas é muito prazeroso quando a 
gente vê que funciona em cena. (LINDEMBERG FARIAS) 

 

Percebi nessa situação de aprendizagem que surgiram diferentes perguntas e 

questionamentos sobre o fazer teatral do artista que apareceu de forma clara na 

encenação. Assim, pode-se fazer relação direta com os conteúdos aprendidos em 

sala de aula, no contexto das artes cênicas em correlação com a Abordagem 

Triangular de Barbosa (1991) no que concerne a contextualização da obra de arte, a 

exemplo dos conteúdos de interpretação cênica e processo de construção do 

personagem; de oficina de expressão vocal e criação de personagens; de circo 

como modalidade cênica; dos elementos cênicos na cenografia a partir dos bonecos 

(mamulengos). 

Dessa forma, constatei que vivenciar esses conteúdos teóricos, de maneira 

prática por meio de apreciação do espetáculo teatral e autonomia para o debate é 

extremamente enriquecedor, tanto para o aluno, como para o artista da cena, que vê 

seu trabalho num campo de discussão crítica e provocador de reflexões. Para o 

artista, a percepção e leitura do espetáculo muitas vezes colaboram para novas 

visões e o aprimoramento do trabalho da cena. 

Assim, considerei que “Um pequeno das estrelas” contribuiu para se pensar a 

apreciação teatral como uma educação problematizadora, bem como uma 

proposição de pedagogia do espectador que valoriza a inter-relação do ato de 

apreciar e de criticar de forma positiva a obra teatral, assim como se fez pensar na 

Abordagem Triangular como uma das possibilidades de se ver teatro. Desta feita, 
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compactuou-se com o pensamento de Barbosa (1991, p. 06) quando diz ser 

necessário “[...] estimular a materialidade da produção em grupo, a imaginação 

criativa e o entendimento dos princípios articuladores da obra de arte, respeitando a 

especificidade de cada linguagem e de cada criador [...]”.  

Devo lembrar que as peças assistidas pelos alunos do componente curricular 

de Arte do qual fui professor, mantiveram após a experiência da fruição e 

questionamentos aos atores das companhias convidadas, um outro olhar crítico e 

reflexivo no que diz respeito aos conteúdos ministrados nessa disciplina. 

Observei, enquanto professor, que eles se posicionavam em relação as 

temáticas apresentadas nos espetáculos, bem como fizeram conexões com os 

conteúdos ministrados, em especial quando assistiram à peça “Psi – Quando a 

loucura passa como sanidade” que tratou do tema da loucura. Essa peça 

sobremaneira os fez pensar como as pessoas tidas como loucas são tratadas pela 

sociedade e como elas são segregadas em espaços para doentes mentais.  

Para relacionar ao conteúdo de teatro foi citado por mim exemplo de 

personagens loucos na história do teatro como o Dom Quixote de Cervantes e o Rei 

Lear de Shakespeare em que a loucura é vista, respectivamente, pela identificação 

romanesca e pela vã presunção. Foi citado ainda como exemplos clássicos de 

loucura nos textos teatrais o justo castigo e a paixão desesperada em Medéia de 

Eurípides e Hamlet de Shakespeare, respectivamente.  

Nos autores citados, a loucura sempre ocupou um lugar extremo no sentido 

de que ela não tem recurso; ela opera sempre sobre o dilaceramento. São loucuras 

que, segundo Vieira (2008a) amparado na leitura de Foucault sobre a história da 

loucura, não precisa de médicos, mas apenas de misericórdia.  

Sobre a temática da loucura, passemos a uma reflexão sobre a peça “Psi” 

encenada pela Confraria da cena. 

 

Uma experiência com “Psi – Quando a loucura passa como sanidade” 

 

Em 2016, consolidou-se a prática de apreciações dos espetáculos teatrais na 

Escola do IFRN Campus Macau, realizando a edição do “Encontro com o Artista” de 

número 6, no dia 28 de junho com a peça teatral “Psi – Quando a loucura passa 

como sanidade” da Confraria da cena, como apresenta a imagem abaixo. 
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Imagem nº13: Cartaz elaborado para o “Encontro com o Artista” 

 
Fonte: Danielini Machado (Design gráfico). (2016) 

 

O objetivo geral desse “Encontro com o Artista” foi vivenciar o segundo 

espetáculo teatral produzido pelo Grupo Confraria da Cena, que neste contexto, 

estava sob a coordenação do professor e artista Leandro Augusto, permitindo que 

se pudesse interagir por meio de discussão crítica sobre a construção do espetáculo 

e seus elementos formadores. 

A Ficha técnica do espetáculo foi composta por diferentes agentes teatrais, 

dentre eles: Leandro Augusto (Coordenação e Direção artística), Itamar Léo (Texto, 

roteiro e pesquisa), Daniely Evelly (Figurino), Hira de Paula (Cenografia), Jonathan 

Santos (Sonoplastia), Danielson Erik (Iluminação), Ruston Gabriel (Programação e 

identidade visual). Já a produção executiva foi do próprio Grupo. 

O elenco, como demonstrado na imagem nº 14, foi composto por Ana Lima, 

Daniely Evelly, Frans Azevedo, Itamar Léo, Leandro Augusto, Mikaline Marques, 

Nataly Alanny, Rafael Sabaia e Ruston Gabriel. Percebe-se aqui que, vários 
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componentes desenvolvem múltiplas funções, entre atuar e executar outras funções 

para a composição do espetáculo em vista. 

 

Imagem nº 14: Equipe do Espetáculo Teatral 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Rafinha Faguh. (2016) 

 

A imagem acima consta o elenco do trabalho juntamente com parte da equipe 

de produção. Nesse “Encontro com o Artista”, especificamente, o Campus Macau 

pode receber uma turma de produção cultural do IFRN Cidade Alta, cujo objetivo era 

entender como se dava o processo de produção de um espetáculo teatral em outro 

espaço cênico. 

Para a realização deste “Encontro” foi elaborado um cartaz conforme figura na 

imagem nº 13, com o apoio de Danielini Machado, a fim de registrar e divulgar na 

comunidade escolar a apresentação teatral do Grupo Confraria da Cena. Escolheu-

se para a feitura do mesmo um contraste vermelho para dar intenção de tensão 

dramática sobre o conteúdo da cena. 

A peça em foco é uma tragicomédia16 que abordou a temática forte e tensa 

sobre a loucura. O nome “PSI” é um trocadilho que lembra a expressão 

onomatopeica “psiu”, que nos remete ao pedido de silêncio e a mudez obrigada aos 

                                                           
16

 Tragicomédia: Termo de difícil definição, dado que aparece com significados diferentes em épocas 
distintas. [...] Durante toda a Renascença e depois, até o século XVIII, o termo passou a ser usado 
para designar peças que, nem bem tragédias, nem bem comédias, no sentido da pureza dos 
gêneros, misturavam numa única obra tanto elementos trágicos como elementos cômicos. 
(VASCONCELOS, 2010, p.254-255) 
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pacientes dos manicômios. Também é utilizada no espaço hospitalar como 

psicólogo, psiquiatra, psicótico, etc. 

Tecendo uma explicação sobre a peça foi percebido que o enredo tinha a 

loucura como seu tema principal e que existiu a intenção de ampliar e discutir de 

forma reflexiva sobre a realidade da insanidade do ser humano por meio de forma 

artística e poética provocando o amadurecimento e a percepção da consciência por 

parte do espectador.  

Embora a peça seja uma tragicomédia, revelava em suas falas o 

confinamento de pessoas tidas como “loucas” numa contestação de que o 

internamento seria a única solução encontrada para lidar com a loucura. A loucura, 

segundo Vieira (2008a) é associada a um comportamento insensato veiculado às 

ideias/práticas morais.  

Reportando-se a Foucault, Vieira (2008a) vai dizer que a temática aparece 

com frequência na Arte e na Literatura, por exemplo, e ratifica sua afirmativa a partir 

de uma citação do filósofo francês. 

 

A denúncia da loucura torna-se a forma geral da crítica. Nas farsas e 
nas sotias, a personagem do Louco, do Simplório, ou do Bobo 
assume cada vez maior importância. Ele não é mais, marginalmente, 
a silhueta ridícula e familiar: toma lugar no centro do teatro, como o 
detentor da verdade – desempenhando aqui o papel complementar e 
inverso ao que assume a loucura nos contos e sátiras: Se a loucura 
conduz todos a um estado de cegueira onde todos se perdem, o 
louco, pelo contrário, lembra a cada um sua verdade; na comédia em 
que todos enganam aos outros e iludem a si próprios, ele é a 
comédia em segundo grau, o engano do engano. Ele pronuncia em 
sua linguagem de parvo, que não se parece com a da razão, as 
palavras racionais que fazem a comédia desatar no cômico: ele diz o 
amor para os enamorados, à verdade da vida aos jovens, a medíocre 
realidade das coisas para os orgulhosos, os insolentes e os 
mentirosos. [...]. Ela marca o ponto para o qual converge, 
aparentemente, o destino trágico das personagens, e a partir do qual 
partem de fato as linhas que conduzem à felicidade reencontrada. 
Nela se estabelece o equilíbrio, mas ela oculta este equilíbrio sob a 
névoa da ilusão, sob a desordem fingida; [...] (FOUCAULT, 2005, 
p.14).   

 

Vieira (2008a) ainda vai dizer que a loucura está em ser secretamente razão e 

a liberdade do louco é transformada pela ordem social através dos internamentos e 

prática de cura. A liberdade deixa de existir quando o louco é classificado pela 
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Psiquiatria e o sujeitamento estabelecido pelo internamento deixa de existir pela via 

da linguagem. O louco continua refém da razão médica. 

Em discussão em sala de aula após a fruição da peça “Psi- Quando a loucura 

passa como sanidade” foi debatida que a ordem social e a razão médica é que 

constroem esse sujeitamento do louco, e na referida peça, apesar de ser uma 

tragicomédia, a loucura é patologizada, que a medicina tem o poder sobre o louco; 

há relações de poder e de domínio. O louco, certa maneira, perde sua verdade que 

é re-apropriada pelo médico. 

Ainda nessa discussão apresentei em slides os personagens loucos já citados 

em algum momento no texto: Dom Quixote, Rei Lear, Medeia, Hamlet. Também foi 

visto pequenos vídeos extraídos da internet com cenas que representavam a loucura 

desses personagens abrindo novas possibilidades para se pensar a temática no 

teatro. 

Foi discutido ainda extratos das cenas da peça. A cena trágica foi abordada 

pela encenação da tortura, em que as pessoas chamadas de “loucas” sofreram 

dentro das décadas em que se buscavam tratamentos brutos através de cirurgias e 

outros meios. A peça trouxe música ao vivo, bem como comentários de cena para 

reflexão social, pesquisa e experimentação do corpo teatral. Do ponto de vista 

estético, o trabalho desenvolvido em cena tinha característica do teatro épico, 

proposto por Bertold Brecht. Assim, a quebra da “quarta parede”17 buscava envolver 

os espectadores que são tratados como pacientes e o elenco que representa os 

funcionários da clínica num ambiente de opressões e jogos psicológicos. 

Como temática abordada dessa vez, tem-se em jogo a questão da loucura. A 

peça foi construída de forma a provocar reflexões sobre as diferentes vertentes da 

loucura na humanidade. Para tanto, o autor buscava em momentos da história da 

humanidade as percepções teóricas de como o ser humano vivenciava ou opinava 

sobre a loucura em seus discursos. 

Como abordagem metodológica para direcionar os questionamentos da peça, 

resolvi nessas circunstâncias utilizar da filmagem e da transcrição das falas do 

debate, evidenciando um formato diferente de registro da ação educativa. Assim, 

com o projeto “Encontro com o Artista” se pôde experienciar vertentes de apreensão 

                                                           
17

 Quarta parede é um conceito estabelecido pelo teatrólogo Constantin Stanislavsky para delinear a 
relação que esse estabelece entre o ator em cena e a plateia. 
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do conhecimento através da tecnologia da filmagem permitindo um fazer 

investigativo com diferentes nuances.  

Faz-se necessário fazer recortes de alguns fragmentos do debate para 

análise da pesquisa dissertativa. Nesses recortes a minha voz, dos alunos e dos 

atores foram ouvidas (imagem nº 15).  

 

Imagem nº 15: Momento inicial do Debate crítico 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Rafinha Faguh. (2016) 

 

Enquanto professor provoquei os alunos com palavras de conteúdos que eles 

estavam estudando, a exemplo de texto dramático, do cenário, do figurino, da 

iluminação, da sonoplastia, da maquiagem, da produção teatral; do papel do 

produtor teatral e do que ele faz na montagem de um espetáculo. 

Eis alguns excertos dessas falas: 

 

Boa tarde! Eu gostaria de perguntar como foi o processo da escolha 
do texto? (Aluno E) 
 
Perguntar sobre os personagens de vocês. Por que... Eu digo 
assim... Não é você. É outra pessoa que você vai montar. Você tem 
que observar outra pessoa. Montar o personagem em si. Pra vocês, 
assim... Sair de você e tornar esse personagem dessa peça é fácil ou 
não? (Aluno F) 

 

Dada às falas dos alunos, os atores e o diretor da peça responderam ao 

questionamento provocado. Eis algumas das respostas sobre os questionamentos 

feitos: 
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A princípio eu vou falar do roteiro surgiu pela disciplina de 
fundamentos do teatro e nosso grupo queria interpretar um texto 
dramático. Você vê na estética do teatro que fez muito duelo. Mas 
assim, primeiro eu tenho um gosto particular por psicologia e assim 
eu preferi na versão do Rei que é a temática, trabalha com só esse 
texto a gente teve a preocupação de pesquisar sobre cada 
personagem, sobre cada vertente. Inspirada na peça UBU REI. Não 
sei se responde a sua pergunta. E de acordo com a pesquisa dentro 
da peça Ubu Rei. (Itamar – ator da peça) 
 
A gente trabalhou dentro dessa esfera temática e épica de Brecht 
que são exatamente essas entranças que causam estranhamento e 
as pessoas não estão acostumadas com experimento. [...] A gente 
trabalha com procedimento que faz piadas dentro do bufão, que é um 
personagem mais clownesco, que faz humor, que a gente chama de 
negro, humor com ele mesmo ou com a sátira dos outros. Então, 
acaba trabalhando com a ironia e aí isso serve muito bem ao 
processo de cômico, também serve ao processo do trágico, do épico, 
que vai trabalhar com esses procedimentos. Mas, nós todos 
vinculamos um texto base e fomos agregando os processos e as 
escolhas de cada um, por exemplo. Eu tenho contato com a loucura 
a partir de pessoas e tal. A gente fez procedimentos dessa natureza 
e fomos construindo o texto assim. [...]. (Leandro – diretor da peça) 
 
A gente prepara muito o processo. Então cada um aqui teve que 
busca seu personagem. [...]. A gente trabalha com processo de 
improvisação. Nós temos alguns personagens. Existem vários 
teóricos envolvidos: Stanislavsky é um que trabalha processo de 
preparação do ator, mas aí tem as ações físicas. Então, é outro 
procedimento, aquilo que a gente fala incorporar um ator. Você 
precisa viveras ações físicas do ator. È um pouco o discurso de 
Stanislavsky, mas existem outros procedimentos teóricos também da 
Polônia, como Grotowsky; o próprio Bertold Brecht, da Alemanha 
com teatro épico, que vão lidar com processos de construção e 
esses processos de construção, no caso da Confraria, eles tem que 
primar pelo processo de improvisação porque tem estar sempre 
presente, em estado de suspensão, de preparação. [...]. Depende 
também do tipo que você faz. Você faz um teatro realista ou você faz 
um teatro mais épico. É diferente porque o teatro realista você tem 
que ignorar certos procedimentos com a plateia porque você está 
lidando com uma quarta parede. Se você está fazendo épico, você 
tem que buscar ate a plateia essas entranças. Cada um aqui busca a 
construção do seu personagem a depender do processo de uma 
maneira que vai traduzindo. Mas eu também, como diretor, vou 
também acrescentando alguns olhares gestuais, os gestos. Eu acho 
que o teatro é você ler teatro. Não basta só você interpretar e não 
decorar o texto. Decorar o texto não passa. É um processo que ele 
tem que viver o texto. Então, não é decorar o texto. É estudar! É 
trabalhar a pesquisa teórica desse texto para compor o seu 
personagem. (Leandro – diretor da peça) 
 
Por exemplo, o meu personagem e o de Ana, eles são tipo assim, 
fora da curva da peça inteira. Porque todo mundo na peça tem uma 
lógica, início, meio e fim, e a gente está sempre entrando nisso, a 
gente está meio que atrapalhando o andamento ali da coisa e 
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fazendo um pouco daquela questão da animação da plateia. E pra 
gente é bem difícil porque o nosso personagem não existe. Por 
exemplo, se você é uma pessoa que a gente traz aqui, a gente faz 
piada, a gente precisa muito o contato com essa parceria, com as 
pessoas, porque se a gente encontra uma plateia que talvez não 
responda, não corresponda a nossas piadas, as nossas brincadeiras 
de uma maneira positiva, o nosso personagem vai tomar um caminho 
totalmente diferente. [...]. (Augusto – ator da peça) 

 

Ao analisar o debate, percebi a riqueza de informações contidas no diálogo 

entre os alunos, espectadores da cena e os artistas envolvidos. Essa mobilidade de 

informações entre alguém que aprecia o teatro e os próprios fazedores do 

espetáculo resulta num processo de aprendizagem real e salutar, visto que a arte do 

teatro não se aprende só pelo fazer, pela ação, mas pelo observar, pelo opinar e 

discutir os diferentes conceitos formadores do fenômeno cênico. 

Aperfeiçoando as habilidades crítico-reflexivas do aluno, pode-se ainda 

questionar o que ele pensava acerca da apreciação estética, que elementos 

encontrados na representação teatral puderam ser visualizados a partir dos 

elementos que compõem o fazer teatral. Pedir para os alunos questionar sobre a 

peça foi pensar numa pedagogia que começava pelo diálogo, pela comunicação, 

pelo gosto da pesquisa, da constatação (FREIRE, 2003).  

É preciso pontuar a minha participação como mediador desse processo de 

ensino e aprendizagem dessa manifestação artística teatral. Pensa-se que a partir 

da contextualização e da apreciação o professor não será um mero repassador de 

conteúdos, um educador bancário no sentido atribuído por Freire (1987), mas um 

professor dialógico e problematizador, encontrando no diálogo trocas mútuas de 

aprendizagem, possibilitando aos alunos não uma doação ou uma imposição de 

conteúdos, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada de novas 

informações que possibilitem uma aprendizagem baseada na participação, na 

cooperação e na compreensão do conhecimento abordado. 

Gerar discussões em sala de aula a partir de uma atitude problematizadora, 

como aponta Freire (1987, 2003), se reporta a pedagogia do espectador de 

Desgranges (2010) e a Abordagem Triangular de Barbosa (1991) no que tange a 

essa formação crítico-reflexiva. Assim, o aluno-espectador poderá manifestar 

julgamentos, ideias e sentimentos, fundamentados na observação do espetáculo, na 

reflexão, na pesquisa e nos conhecimentos adquiridos pela apreciação estética, 

interagindo com o outro e aprofundando sua perspectiva crítica. 
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Tendo-se essa atitude crítica e abrindo-se as produções teatrais, sejam no 

espaço escolar ou fora dele, os alunos das mais variadas classes sociais, terão 

oportunidade de apreciar, criticar e contextualizar um grande número de produções 

teatrais e variedade de espetáculos que poderá lhes ser ofertados pela escola, 

tornando-se dessa forma, espectadores do futuro. Nesse contexto, há também 

nessa iniciativa um anseio de modificar o próprio sistema escolar, considerado 

esclerosado, abrindo-se à arte e aos artistas (DESGRANGES, 2010). 

O professor de teatro, responsável por propiciar essa formação e apreciação 

estética pode explorar pedagogicamente a experiência artística, por meio da 

aplicação de variados jogos e exercícios teatrais e contextualização da peça 

assistida pelos alunos. Desgranges (2010) diz que essas atividades propostas pelo 

professor possibilitam preparar os alunos-espectadores para a recepção da obra, 

bem como os mesmos possam sublinhar alguns aspectos artísticos do espetáculo.  

É interessante, como aponta Vieira (2008b), que a relação do espectador em 

formação com o teatro não seja uma ação imposta, mas um diálogo prazeroso que 

propicie experiências para se criar gosto por essa experiência estética. Desgranges 

(2010) vai dizer que ao professor como mediador desse conhecimento em teatro 

cabe-lhe o interesse em conduzir seus alunos a espetáculos teatrais, compartilhe 

suas reflexões sobre a peça com os alunos e auxilie na decodificação dos signos 

cênicos favorecendo a compreensão e apreensão da linguagem teatral. 

Essa compreensão amplia nesse novo espectador a criação de um discurso 

próprio e organizado, passando a ser aprendizado imprescindível na experiência 

com o teatro além de interação e reconhecimento da diversidade cultural presentes 

no teatro em diferentes culturas e compreensão e distinção das diferentes formas de 

construção de narrativas e estilos, tais como a tragédia, a comédia, o drama, a farsa, 

o melodrama, pontifica Vieira (2008b).   

Partindo dessa premissa, ao assistir cenas de espetáculos, o aluno aprende a 

distinguir concepções de direção, estilos de interpretação, cenografia, figurinos, 

sonoplastia e iluminação. Aprecia, de acordo com Brasil (1998), Desgranges (2010) 

e Vieira (2008b), o conjunto da encenação e desenvolve, enfim, a atitude crítica. 
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Para estes alunos participantes do “Encontro com o Artista”, como plateia 

ativa do processo, avaliou-se que fica além da emoção e o envolvimento com o jogo 

da cena, o pensamento crítico e o entendimento dos diversos elementos cênicos 

que compõem a formação do espetáculo teatral, e que como área de conhecimento 

específica, requer estudo, prática e pensamento, formando assim, um cidadão mais 

crítico, reflexivo e cultural. 

Organizar e promover a ação cultural na escola, como foi o caso do “Encontro 

com o Artista”, significou articular um olhar propositor sobre o processo artístico, que 

fez dimensionar a prática do pesquisador dessa dissertação enquanto professor. 

Assim, o Projeto “Encontro com o Artista” contemplou a necessidade de 

aproximar o público (formado por alunos) ao universo do espetáculo teatral 

vivenciado no espaço da Instituição de ensino. Dessa forma, o papel desse projeto 

supracitado dentro da escola pode ser também de articular processos de vivência 

artística, contemplando a fruição e a apreciação da arte. 

Considerei que essa experiência artístico-pedagógica denominada “Encontro 

com o artista”, apresentou com um caráter de importância no que diz respeito ao 

campo do Ensino da Arte desenvolvido no Instituto Federal Campus Macau. Nesse 

ínterim, a Pedagogia do espectador atuou como uma abordagem prática no campo 

do acesso e da leitura da obra do espetáculo teatral, visto que suas coordenadas 

apontaram para a transformação dos indivíduos em novos espectadores críticos e 

em sujeitos sociais. 

Neste contexto, os alunos envolvidos no Projeto, após a prática de ver os 

espetáculos, participavam dos debates com os próprios artistas e respondiam aos 

questionários aplicados, bem como compartilhavam dos momentos de discussão 

crítica em sala de aula.   

Na abordagem, do quesito fruição, quando estão em cheque questões 

subjetivas ao processo de aprendizagem do teatro, foi trabalhada a percepção sobre 

as sensações provocadas pelas diferentes propostas cênicas e dramatúrgicas, como 

também, a análise racional e descritiva sobre os códigos da linguagem teatral.  

Para tanto, a partir da vivência da fruição com estes diferentes espetáculos, 

os alunos espectadores perceberam a interlocução e as ligações entre conceitos 

relacionados à montagem teatral e os elementos formadores do espetáculo na cena 

apreciada. 
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Vale lembrar que, na Disciplina Arte o aluno tem acesso aos conteúdos 

teóricos e práticos relacionados ao teatro que são considerados relevantes a 

aprendizagem da linguagem teatral. Reafirmamos: Introdução às artes cênicas, a 

História do teatro, dramaturgia e seus componentes, os elementos básicos da 

composição teatral e montagem teatral. 

Desse modo, ao final de cada semestre, as turmas em foco participam de 

uma montagem cênica, que é socializada com a comunidade escolar e com seus 

pares. Escolhe-se um texto da como Shakespeare ou Ariano Suassuna, por 

exemplo, e os alunos/atores vivem, por meio de ensaios e apresentações teatrais, o 

contexto do teatro na escola. 

 Como resultado da participação do aluno do “Encontro com o artista”, 

percebo que o mesmo, ao exercitar sua prática de montagem teatral, está muito 

mais consciente sobre o processo do fazer teatral, com suas diferentes questões 

artísticas e estéticas. Ele busca acessar o repertório de observações vividas e 

apreendidas como espectador para colocar em cena um teatro ativo construído e 

pensado coletivamente. 

Dessa forma, ações que contemplem a apreciação de obras de arte, no 

espaço escolar, permitem o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 

capazes de provocar experiências estéticas no espectador, ampliando sua visão 

sobre o mundo e a sociedade, característica essencial à formação do homem 

contemporâneo. 

Considerar a escola como um espaço vivo no âmbito dos fazeres artísticos 

relacionados ao ensino de teatro, em especial no IFRN Campus Macau, é promover 

ações culturais significativas no campo da arte - educação, unindo atores e 

espectadores no entendimento conjunto do fenômeno teatral e dos seus 

desdobramentos políticos, estéticos e sociais.  

Logo, o projeto em vista proporcionou uma educação integradora no que diz 

respeito à missão social proposta pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, perpassando por vários caminhos da formação humanística, e neles, a 

arte aparece como uma estratégia salutar para entender e vivenciar o papel das 

subjetividades do homem na sociedade. 

O intuito, com este projeto “Encontro com o Artista” foi aproximar o público 

estudante do IFRN Campus Macau ao teatro e dar sentido a apreciação estética por 

meio das peças assistidas, fazendo com que estes alunos experienciassem a 
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apreciação estética e pudessem também contextualizar o que foi assistido. Assim, 

permitiu-se a concepção de um espectador crítico, capaz de discutir e entender a 

obra de arte que viram.  

Cabe a estes alunos após passar pela experiência estética, o exercício 

constante da observação e análise diante das propostas e cenas representadas por 

meio de reformulações verbais e escritas, compreensão do teatro como atividade 

que favorece a identificação com outras realidades socioculturais e com sua 

realidade local. 

Outra reflexão importante é que a realização do “Encontro com o artista” pode 

tornar-se um momento artístico-pedagógico necessário à vivência dos conteúdos de 

teatro, como uma ação importante para a compreensão do teatro em sua prática.  

Espacialmente, o evento cênico extrapola a realidade da carga horária 

docente (daquilo que está vinculado formalmente para a sala de aula) e agrega a 

aprendizagem para além do espaço formal de ensino. Assim sendo, o docente em 

Arte/Teatro pode incluir em suas aulas semestrais esta ação significativa para a sua 

práxis no ensino de teatro.  

Assim, pode-se, a partir dessa escrita dissertativa, pensar numa prática 

docente em que a natureza pedagógica esteja presente: 

 

 Nas experiências culturais dos alunos do componente curricular de Arte 

III – Teatro, do IFRN Campus Macau, das quais decorre a produção de saberes, 

identidades, crenças e visões de mundo;  

 Dinamizar a apreensão de um espetáculo, mediar à representação, 

proporcionar a apreciação estética; 

 Propor atividades aos alunos que o tornem apto a ler uma encenação; 

 Possibilitar que o aluno conquiste o prazer do diálogo possível e 

compreenda a linguagem que vigora neste universo particular; 

 Auxiliar e estimular o aluno-espectador a refletir acerca das questões 

contemporâneas em teatro; 

 Ao ser levado à sala de aula, o teatro deve ser compreendido como 

uma área de conhecimento e saberes necessários presentes nas experiências que 

proporcionam, e não circunscrito apenas como suplemento à outras formas de 

apresentação dos conhecimentos;  
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 Não reconhecer a natureza pedagógica do teatro implica em limitações 

na exploração de suas possibilidades educativas. 

 

Por fim, considerar a linguagem teatral, como um ato educativo em sua 

relação com a educação institucionalizada, torna-se uma experiência desafiadora, 

no sentido, de questionarmos o ensino do teatro no âmbito do Ensino da Arte, uma 

vez que, este ainda guarda o estigma de ser tomado como apêndice, ou auxiliar de 

outras disciplinas tidas como “nobres”. 

Um pensamento importante sobre a prática docente em Arte, dentro do 

contexto dos IFRNs, nos faz entender o papel do professor mediador e articulador 

destas vivências artísticas e culturais, na formação de novos espectadores. 

Enquanto que  outras áreas de conhecimento, consolidadas ao longo da história, 

tem nas suas práticas resultados quantitativos e perspectivas profissionais ligadas a 

noção do mundo capitalista e do mercado profissional, qual seria então o papel da 

Arte no ensino dentro dos cursos técnicos integrados dos Institutos Federais? Qual 

seria então o papel de ações como o “Encontro com o Artista” na formação de crítica 

e subjetividades do “cidadão integral” nesse processo de educação? Qual o lugar de 

afirmação da Disciplina Arte, no momento em que políticas de reformulação do 

Ensino Médio e Técnico, no contexto nacional, passam por transformações na 

atualidade? 

Refletindo sobre a questão dos espaços culturais na cidade de Macau, 

percebemos que esta  ação configura de forma muito positiva, a transposição da 

existência de apresentações culturais (teatro, música e dança) para o âmbito da 

escola e que nos últimos anos passa a integrar a vida cotidiana dos macauenses e 

população da região da Costa Branca, intermediando a vinda de artistas e seus 

trabalhos culturais, permitindo assim, o acesso da arte a alunos e a comunidade em 

geral. 

Pensa-se que abordar a temática do teatro, requer competência e 

conhecimento de sua possível articulação com a prática, e compreensão da 

atividade pedagógica como atividade cultural, humana e historicamente situada na 

dinâmica das relações sociais, e práticas cotidianas. Á medida que se repensou 

essa prática, no espaço escolar supracitado, também se ofereceu aos alunos, a 

abertura de espaços para usar e experienciar o conhecimento em suas várias 
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possibilidades. A teoria, dessa forma, vai sendo transformada em prática e vice-

versa.  

Enfim, creio que, dentro dos limites e possibilidades que é o conhecer teatro 

hoje, é possível construir uma pedagogia com ênfase nas trocas, no movimento, e 

na reciprocidade, tornando possível uma abertura ao outro, reconhecendo que a sua 

experiência é fundamental para a constituição da subjetividade e da construção do 

saber coletivo. 
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APÊNDICES 

 

QUESTIONÁRIO – MÁQUINA PARA ÍCARO 
 
NOME DO ESPETÁCULO: 

LOCAL:                             DATA:                                      HORA: 

NOME DO ARTISTA, GRUPO OU COMPANHIA: 

 

1. O que você entendeu sobre o Espetáculo Máquina para Ícaro? 

2. Como se caracteriza o espaço em que foi apresentada a peça? 

3. Como você avalia a interpretação dos atores nas cenas? 

4. Você já tinha assistido peças teatrais fora dos teatros convencionais, ou seja, em 

espaços abertos? Qual é a sensação? 

5. Quantas peças teatrais você já assistiu? Onde foram? 

6. Como era a cenografia? Quais elementos tinham no cenário? 

7. Qual o significado do figurino? As cores e formas remetem algum sentido? 

8. Como era a maquiagem desenvolvida pelos atores? 

9. Como você avalia o som do espetáculo? Que elementos tecnológicos faziam 

parte do som? 

10. Sobre a luz, que opinião você pode expressar? Conseguiu visualizar bem as 

cenas mostradas? 

11.Qual o aprendizado em relação a apreciar o espetáculo teatral dentro da escola? 

Que benefício você pode apontar? 

12.Que lições ou reflexões a peça Máquina deixou para você? 

13. Faça uma avaliação da peça considerando seus pontos positivos e seus pontos 

negativos. 
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ROTEIRO PARA ANÁLISE DO ESPETÁCULO SOBRE ASAS E ABISMOS 

 

 

NOME DO ESPETÁCULO: 

LOCAL:                             DATA:                                      HORA: 

NOME DO ARTISTA, GRUPO OU COMPANHIA: 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EVENTO CÊNICO 

 

1.Aponte coerências ou incoerências no conjunto dos elementos cênicos do espetáculo. 

Justifique sua resposta com exemplo de cena do espetáculo. 

2.O que perturba no espetáculo: momentos fortes, fracos (tediosos)? Por quê? Justifique 

sua resposta com exemplo de cena do espetáculo. 

 
ELEMENTOS BÁSICOS DA COMPOSIÇÃO CÊNICA: 

 

1. Faça um resumo da (s) história (s) contadas. Justifique sua resposta com 

exemplo da cena do espetáculo. 

2. Descreva o (s) espaço (s) dramático da (s) histórias contadas. Justifique sua 

resposta com exemplo da cena do espetáculo. 

3. Identifique o tipo de lugar teatral e comente sobre o espaço cênico abordando a 

relação entre o espaço do público e o espaço da cena nesse espetáculo. Justifique sua 

resposta com exemplo de cena do espetáculo. 

4. Sobre o cenário, identifique os objetos usados em cena, comente a sua função, 

materiais usados, relação com o espaço e com o corpo do artista. Justifique sua resposta 

com cena do espetáculo. 

5. Quanto à iluminação, identifique o modo de iluminação do objeto cênico e os tipos 

de refletores usado. Em seguida, comente que efeito a iluminação provoca no espectador? 

6. Quanto ao figurino e a maquiagem, comente sua função no espetáculo e a 

relação com o corpo do artista. Em seguida, identifique o tipo de material usado. Justifique 

sua resposta com exemplo de cena do espetáculo. 

7. Quanto à sonoplastia, identifique o (s) efeito (s) sonoro (s) utilizado. Em seguida, 

comente qual é a sua função nesse espetáculo. Justifique sua resposta com exemplo de 

cena do espetáculo. 
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TRANSCRIÇÃO – DEBATE 

 

Professor - Para nós que fazemos o Campus Macau, nós que estudamos arte, 

técnicos envolvidos e professores envolvidos é de um enorme prazer poder receber 

o Grupo Confraria da cena neste espetáculo. Vou passar a palavra para Leandro, 

diretor do espetáculo. 

Leandro – Ok. Boa tarde. Obrigado pela participação de todos vocês. Agradecer o 

professor Abraão pelo convite e pela grande plateia que tivemos aqui, calorosa. 

Bom... O nome da peça é PSI, na verdade trocadilho, psiquiatra, Psi psicodélico, 

psicótico. E quando a loucura passa como sanidade. Nossos pequenos atos passam 

despercebidos. Meu nome é Leandro e Eu sou diretor atualmente da companhia 

Confraria da cena. Faço o personagem chamado Senhor psicodélico 

Atriz (Daniele) - Meu nome é Daniele Evelyn e eu faço o papel da enfermeira Ingrid. 

Atriz (Ana) - Meu nome é Ana e eu faço analista que vem de psicanalista. 

Ator (Pedro) - Meu nome é Franz Azevedo e eu faço a secretária gótica que é 

psicótica. 

Ator (Itamar) - Eu sou Itamar e eu faço o supervisor gótico que é psicótico 

Ator (Rafael) - Meu nome é Rafael e eu sou o Quiatra, o psiquiatra. 

Atriz (Carline) - Meu nome é Carline e eu faço a estrela Kika que é a estrela da peça. 

Ator (Augusto) - Meu nome é Augusto Gabriel e eu faço Otelo o porteiro, que vem de 

psicoterapeuta. 

Atriz (Meu nome é Nataly e eu faço a Irmã Copata. Já perceberam, né? Por que 

Copata? Que vem de psicopata. 

Hyranete – Oi, gente! Alguns aqui já me conhecem. Eu sou Hiranete. Ajudo na 

produção e providencio cenário para as peças. 

Meu nome é Daniel Soerick e eu praticamente sou um faz tudo também. Ator, 

iluminação, o que tiver, eu faço. Tudo pelo amor a arte. 

Abraão - Muito bem. Olha só. Muita gente envolvida com teatro né? Com teatro 

também dentro da nossa Federal que trabalha com ensino médio profissionalizante 

e também trabalha com cursos superiores de graduação e pós–graduação. Quanta 

gente envolvida em trabalhos artísticos. Isso é muito bom pra todos nós alunos 

aprendizes e também professores que estamos aprendendo o tempo todo. 
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Antes de falar sobre a peça, eu quero abrir um parêntese e registrar, infelizmente 

não se encontra aqui, teve que sair pra fazer uma prova, mas o aluno Daniel, que é 

um aluno que ele não tem a...ele tem dificuldades de ouvir, ele... a questão da 

audição ele precisa de intérprete e hoje a tarde,  ele assistiu a apresentação com o 

apoio da Ingrid que é a intérprete que trabalha com ele e fez toda a tradução da 

peça. É... Talvez tenha um registro fotográfico e tenha captado alguma foto. Mas 

isso é muito importante pra nós, por quê? A gente percebe que a arte consegue 

quebrar as fronteiras, quebrar os territórios, né? E ir até vencer as limitações. Então 

Daniel não está mais aqui. Assim que tivermos oportunidade, nós em sala de aula 

faremos o registro que isso foi muito positivo. Enquanto que, talvez outros alunos 

tiveram oportunidade de assistir e por um motivo X não estiveram aqui hoje a tarde. 

É bom a gente ressaltar essa questão. Vamos voltar agora para o comentário da 

peça. É... Eu vou colocar alguns termos aqui que vocês alunos podem fazer 

perguntas, tá certo? Eu vou falar a palavra e vocês podem relacionar com a 

pergunta. E aí tanto Leandro, quanto os atores, quanto Hyranete, nossa colega aqui, 

pode responder, certo?  Lembrando o seguinte que as turmas de 2º ano estão 

estudando arte/teatro a montagem de uma peça e estão vendo: a questão do texto 

dramático, do cenário, do figurino, da iluminação, da sonoplastia, da maquiagem, do 

que é uma produção teatral? O papel do produtor teatral, o que ele faz na montagem 

de um espetáculo. 

Então, a primeira palavra que eu vou colocar é Texto Dramático. Quem aqui gostaria 

de levantar algum questionamento sobre o texto que eles escolheram? Ivan?! 

Ivan Victor – Boa tarde eu gostaria de perguntar como foi o processo da escolha do 

texto.  

Leandro – Eu vou pedir para Itamar responder essa pergunta. Itamar, por favor! 

Ator (Itamar) – Então é...a princípio eu vou falar do roteiro surgiu pela disciplina de 

fundamentos do teatro e nosso grupo queria interpretar um texto dramático. Você vê 

na estética do teatro que fez muito duelo. Mas assim, primeiro eu tenho um gosto 

particular por psicologia e assim eu preferi na versão do Rei que é a temática, 

trabalha só com esse texto a gente teve a preocupação de pesquisar sobre cada 

personagem, sobre cada vertente. Inspirada na peça UBU REI. Não sei se responde 

a sua pergunta. E de acordo com a pesquisa dentro da peça Ubu Rei. 

Leandro (Diretor) - A gente trabalhou dentro dessa esfera temática e épica de Brecht 

que são exatamente essas entranças que causam estranhamento e as pessoas não 
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estão acostumadas com experimento. Elas querem manter-se em processo 

aristotélico do começo, meio e fim, de um procedimento cronológico, né? 

Encantamento com o herói – catarse, né? Eu sofro com o herói, esse processo todo 

e o Brecht quer mostrar que isso aqui é teatro na verdade. E todo nosso processo é 

tragicômico. A gente trabalha com procedimento que faz piadas dentro do bufão, 

que é um personagem mais clownesco, que faz humor, que a gente chama de 

negro, humor com ele mesmo ou com a sátira dos outros. Então, acaba trabalhando 

com a ironia e aí isso serve muito bem ao processo de cômico, também serve ao 

processo do trágico, do épico, que vai trabalhar com esses procedimentos. Mas, nós 

todos vinculamos um texto base e fomos agregando os processos e as escolhas de 

cada um, por exemplo. Eu tenho contato com a loucura a partir de pessoas e tal. A 

gente fez procedimentos dessa natureza e fomos construindo o texto assim. Agora, 

em relação à criança, adolescentes, essa peça é pra maiores de 14 anos mesmo, a 

depender de situações de não entendimento ali que não dá pra ser apresentada pra 

criança. Pra criança, a gente vai apresentar outra peça que é “Solilóquio”, que é 

outra coisa, psicologia.  

Professor (Mediador) – Isso aí! Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O que 

achou do texto que eles comentaram? Alguém quer? Então realmente é bastante 

polêmico e ao mesmo tempo a criatividade ela da vazão para você experimentar 

formas diferentes de levar à cena esses personagens. Por quê? Porque a própria 

questão da loucura é uma questão atípica, não é? Uma questão que a própria 

sociedade ela... Ela ao mensurar... Ao viver a questão da loucura, ela acaba 

colocando e. essa situação na extremidade, na ponta. É melhor não pensar, é 

melhor não pensar. Não... É... tomar decisões as vezes, em relação a esse estado, a 

esse estado de humanidade que é a loucura e muitas vezes, esconder, omitir , ficar 

em passividade. Então, do ponto de vista da montagem teatral, a gente percebe que 

é... é um trabalho, é um trabalho difícil, porque? Optar pela linha da tragicomédia 

não é fácil. Você vai trabalhar em dois campos, o campo da comédia que leva o riso, 

o exagero, o bufão que é esse personagem que aparece lá na antiguidade, que é 

um personagem cômico, que aparecia para alegrar o rei, os reinados, né?   Que 

trabalha no campo do exagero. E ao oposto da comédia, trabalha com a tragédia, 

que trabalha a questão de que ele falou a gente ver muito na psicologia, a questão 

da catarse. É quando alguém interpreta um personagem ao ponto de o sentimento 

humano comover a plateia que está assistindo. Então, a gente tem dois campos que 
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são difíceis de trabalhar e que a plateia tá percebendo de alguma forma, eu percebi 

que tinha pessoas estavam caladas e outras surtavam em momentos. Nessa peça 

com certeza vocês vão encontrar o riso. Nessa peça, vocês vão encontrar com 

certeza, nas últimas apresentações, uma diversidade de percepção de foco de 

recepção da plateia. Alguém que se identifica alguém que, alguém que acha 

engraçado, alguém que tenha vontade chorar, a leitura que eu fiz.  E isso é difícil de 

ser feito. Vamos pra outro tópico agora, o texto dramático. Vamos pra ouro bloco 

agora. Para questão da interpretação, da interpretação do ator. Quem gostaria de 

levantar alguma questão sobre interpretação? Paulo? Quer fazer ao microfone a 

pergunta? 

Paulo (aluno) – Perguntar sobre os personagens de vocês. Por que... Eu digo 

assim... Não é você. É outra pessoa que você vai montar. Você tem que observar 

outra pessoa. Montar o personagem em si. Para vocês, assim... Sair de você e 

tornar esse personagem dessa peça é fácil ou não? 

Professor (Mediador) – Ricardo e Carol eles são alunos da turma de teatro. E dai a 

pergunta sobre o personagem.  

Leandro (Diretor) – Ricardo! A gente prepara muito o processo. Então cada um aqui 

teve que busca seu personagem. 

Ator (Augusto) – Por exemplo, o meu personagem e o de Ana, eles são tipo assim, 

fora da curva da peça inteira. Porque todo mundo na peça tem uma lógica, início, 

meio e fim, e a gente tá sempre entrando nisso, a gente tá meio que atrapalhando o 

andamento ali da coisa e fazendo um pouco daquela questão da animação da 

plateia. E pra gente é bem difícil porque o nosso personagem não existe. Por 

exemplo, se você é uma pessoa que a gente traz aqui, a gente faz piada, a gente 

precisa muito o contato com essa parceria, com as pessoas, porque se a gente 

encontra uma plateia que talvez não responda, não corresponda a nossas piadas, as 

nossas brincadeiras de uma maneira positiva, o nosso personagem vai tomar um 

caminho totalmente diferente. Por exemplo, você me fez várias mudar o caminho do 

texto. Você sentou aqui e falou: Ah! Não, você já está acostumado a sentar. Aí você 

fica assim: O que eu faço agora? O que é que eu digo? Então, esse diálogo com 

vocês é bem interessante também. Em relação a mim e a Ana, é um pouco diferente 

essa composição.  
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Leandro (Diretor) – Da pra escutar? A gente trabalha com processo de 

improvisação. Nós temos alguns personagens. Existem vários teóricos envolvidos: 

Stanislavski é um que trabalha processo de preparação do ator, mas aí tem as 

ações físicas. Então, é outro procedimento, aquilo que a gente fala incorporar um 

ator. Você precisa viveras ações físicas do ator. É um pouco o discurso de 

Stnislavsky, mas existem outros procedimentos teóricos também da Polônia, como 

Grotowsky; o próprio Bertold Brecht, da Alemanha com teatro épico, que vão lidar 

com processos de construção e esses processos de construção, no caso da 

Confraria, eles tem que primar pelo processo de improvisação porque tem estar 

sempre presente, em estado de suspensão, de preparação. Se o ator, ele não tá 

preparado pra que o que acontece naquele momento, com a plateia, com o pessoal 

do próprio ator do jogo teatral, que esse é o jogo, então não vai adiantar muito a 

construção do seu personagem. Depende também do tipo que você faz. Você faz 

um teatro realista ou você faz um teatro mais épico. É diferente porque o teatro 

realista você tem que ignorar certos procedimentos com a plateia porque você está 

lidando com uma quarta parede. Se você está fazendo épico, você tem que buscar 

ate a plateia essas entranças. Cada um aqui busca a construção do seu 

personagem a depender do processo de uma maneira que vai traduzindo. Mas eu 

também, como diretor, vou também acrescentando alguns olhares gestuais, os 

gestos. Eu acho que o teatro é você ler teatro. Não basta só você interpretar e não 

decorar o texto. Decorar o texto não passa. É um processo que ele tem que viver o 

texto. Então, não é decorar o texto. É estudar! É trabalhar a pesquisa teórica desse 

texto para compor o seu personagem. 


