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RESUMO 

 
No primeiro momento, apresentaremos uma reflexão sobre a história do teatro e, 
posteriormente, uma contextualização sobre as movimentações didáticas voltadas 
para a área das artes cênicas. Através do diálogo constante com autores das áreas 
que envolvem educação, teatro, corporeidade e música, foi possível analisar, 
desenvolver e criticar um trabalho sob minha responsabilidade que envolvia 
quatorze turmas. No segundo momento, decorrerá uma autocrítica sobre a 
qualidade das aulas de teatro, seus conteúdos e metodologias. A técnica estará ao 
lado da emoção e, juntas, desenvolverão habilidades a fim de traçar caminhos para 
o teatro desenvolvido na sala de aula de uma escola da rede particular da cidade de 
Natal-RN. No terceiro momento, uma turma é escolhida para análise da pesquisa e 
muitos experimentos acontecem após essa decisão, iniciados e sensibilizados 
através da música, com um olhar significante para a corporeidade e priorizando o 
teatro como conteúdo no nono ano – ensino fundamental II. Na conclusão, percebe-
se que o aprendizado é mútuo, que o teatro pode fazer parte do cotidiano das 
pessoas, assim como as artes em geral, e, quando todas elas forem regularizadas 
dentro do sistema nacional de ensino para as escolas públicas e particulares, 
teremos seres humanos mais sensíveis e mais capacitados intelectualmente. 

 
Palavras-chave: Teatro. Educação. Música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
At first moment we present a reflection about the history of theater 
and later a contextualization of didactic movements oriented to scenic 
arts. Through at the constant dialogue with authors of areas involving 
education, theatre, corporeality and music was possible analyzing, 
develop and criticize a education work under my responsibility 
involving fourteen classes. At the second moment will occur a critical 
self about the quality of theater classes his contents and 
methodologies. The technique will be at side of the emotion and 
together develop skills aimed at tracing paths for theater developed 
at a classroom of a especific private school in Natal-RN. At the third 
moment one class is chosen for analyze of the academic research and 
many experiments happen after this decision, initiated and sensitized 
through of the music with a significant look at the corporeality and 
prioritizing the theater as content in ninth grade - elementary school 
two. At the conclusion is possible see that learning is mutual and the 
theater can become life routine as well as the arts in general and 
when all arts will be regularized into the national educational system 
for public and private schools we will have more susceptible humans 
and more intellectual capacity. 
 
Key-words: Theatre. Education. Music. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sala de aula em cena é uma dissertação que trata do teatro como 

componente curricular nas turmas dos nonos anos do Ensino Fundamental II do 

Colégio Nossa Senhora das Neves, escola da rede privada na cidade do Natal. A 

pesquisa foi realizada no período de 2010 a 2012. O objeto de pesquisa é a própria 

sala de aula. 

Muitos são os desafios no cotidiano de um professor de teatro que possui 

diversas turmas em escolas diferentes para somar um salário razoável no final do 

mês. Mas, dinheiro, no caso desse trabalho, é consequência mesmo, pois a maior 

recompensa é quando os sorrisos aparecem durante uma aula ou quando 

percebemos que os alunos, adolescentes totalmente desinteressados nos conteúdos 

que são impostos, começam a perceber que existe uma relação entre sua vida e a 

arte e que o teatro pode ser uma forma de expressão ou de ver e entender um 

mundo mais colorido ou mais cinza, mas, de qualquer maneira, mais real no 

cotidiano de cada um deles. Dessa forma, com muito estudo e observação, fui em 

busca de caminhos para construir respostas.  

Para esse percurso escolhi alguns educadores das áreas integradas, a saber, 

Área teatral: Arão Paranaguá de Santana e Narciso Telles; Área musical: Valéria 

Lázaro de Carvalho e Maura Penna; Área educacional: Celso Antunes e Paulo 

Freire. 

Dentre os métodos qualitativos de pesquisa, adotei a pesquisa-ação 

associada a uma pesquisa bibliográfica, para estudar os significados das ações e 

dos eventos dos grupos investigados que são representados pelos meus alunos. 

Foram muitas questões a serem discutidas, pensadas e repensadas, no entanto, 

optei por destacar e me aprofundar em duas: Como trabalhar o teatro na sala de 

aula? A vivência teatral faz diferença na formação da personalidade de um cidadão? 

Com essas questões em mente, mergulhei em vários processos de estudos e 

vivências em um trabalho que aparentemente julgava-se impossível na realidade 

vivenciada pela maioria dos professores de Artes. Algo que me incomodava 

profundamente eram os “olhares perdidos” da maioria dos alunos em sala de aula. 

Não me incomodava com a indisciplina, porém o que me deixava angustiada era a 
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apatia dos adolescentes que estão frequentando a escola por obrigação, estando 

assim bem longe do prazer de estudar e aprender. 

Para entender essa cultura de que a disciplina de Artes, na maioria das 

vezes, não é valorizada nas escolas, partindo do princípio de que muitos entendem 

que “arte não reprova e por isso não preciso estudar”. Entendi então que Artes 

reprova, sim, não somente pelos 21 pontos que precisam ser adquiridos durante o 

ano, mas reprova na vida, na oportunidade de vivenciar as linguagens artísticas, de 

aprender formas de expressão e dialogar com elas e de elaborar trabalhos sem a 

pressão da nota que irá adquirir, mas pelo prazer que a execução de determinada 

atividade pode proporcionar. 

  Afinal, era mesmo preciso adotar um livro didático? Como ministrar aulas de 

teatro aliando teoria e prática? Como atender às exigências da educação formal e 

elaborar avaliações divididas em trabalhos, provas escritas, reposições e 

recuperações? Como elaborar atividades consistentes para turmas numerosas no 

exíguo tempo de cinquenta minutos? 

Assim, após uma breve contextualização histórica sobre as artes, enfocando 

o teatro no mundo, priorizo, no capítulo 1, a sensibilização desses alunos, um ano 

antes de começarem a estudar o teatro, nas descobertas dos sons, e 

consequentemente a sensibilização musical. 

A música sempre esteve presente na minha vida de uma forma muito 

concreta. Meus pais são professores de música e cresci observando como era 

trabalhoso, difícil e muitas vezes estressante a vida de profissionais que 

trabalhavam em muitas escolas, possuíam muitas turmas e, mesmo assim, 

continuavam estudando e se encantando com as artes. A grande lição desses dois 

exemplos de vida dentro de casa não foi ter herdado a paixão pela expressão 

através das artes, mas, de escolher uma profissão que, acima de qualquer coisa, 

fizesse meu coração bater mais forte, meus olhos brilharem, e assim escolhi o 

teatro. 

Aos dez anos eu já sabia que iria trabalhar com teatro e que faria um curso 

superior na área. Eu não via o teatro como hobby, mas como uma profissão. 

Justamente nessa época, meus pais se mudaram para João Pessoa – PB, onde fiz 

meu primeiro curso de teatro.  
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Aos treze anos, fomos morar em Natal – RN e reencontrei o teatro num grupo 

de jovens espíritas da SECA (Sociedade Espírita de Cultura e Assistência), onde 

uma professora chamada Anadir Pessoa1 atuava como diretora teatral. Lá, também 

participei de algumas apresentações do coral e da banda que estava sendo formada 

naquele centro. Paralelo a esse universo, conheci o Departamento de Artes da 

UFRN e lá participei, em 1996, de um curso de iniciação teatral, ministrado por 

Makários Maia2 e Geraldo Maia3. Esse foi o primeiro de muitos outros cursos e, 

consequentemente, surgiram apresentações de espetáculos teatrais depois disso. 

Quando estava com dezesseis anos, voltamos para o Rio de Janeiro e então 

pude estudar em escolas como o Tablado, CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) e o 

curso técnico na Faculdade da Cidade. 

Meus pais voltaram para Natal e fiquei estudando e trabalhando no Rio de 

Janeiro. Mas, em 2004, passei no vestibular da UFRN, no curso de Educação 

Artística com habilitação em Artes Cênicas. Nessa época, eu queria trabalhar na 

área de direção teatral e não ser professora de teatro, mas como não tinha a opção 

do bacharelado, fiz a licenciatura.  

Meu primeiro professor foi Édson Claro4 e ele despertou em mim um olhar 

mais sensível para a dança. Paralelo a essa maravilhosa experiência, pude cursar 

disciplinas com Sávio Araújo5, Marcos Bulhões6 e Valéria Lázaro7. Através dos 

estudos com esses professores e da experiência que eu estava adquirindo nos 

estágios, fui me apaixonando pela área da educação. 

                                                           
1
 Anadir Pessoa Cavalcante, nascida em 04  de Janeiro de 1968, é formada em Pedagogia  e 

Psicologia e mestre em Educação. 
2
 Professor de teatro da UFRN, ator, encenador, dramaturgo, cenógrafo, compositor e pesquisador 

das artes dos espetáculos. 
3
 Ator, diretor teatral, jornalista e comediante, nasceu em 15 de julho de 1962, em Natal. 

4
 Formado em Educação Física, possui mestrado em Educação, doutorado e pós-doutorado em 

Dança. É educador, pesquisador, bailarino e coreógrafo atuante na cidade do Natal. 
5
 Professor Adjunto IV e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Teatro do DEART – UFRN 

Coordenador do CENOTEC – Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena.  
Com 25 anos de experiência na área de Artes/Teatro, atua principalmente nos seguintes temas: 
ensino de teatro, cenografia (luz, som, maquiagem, figurino e cenários), tecnologia cênica, encenação 
teatral, pedagogia do teatro e economia da cultura. 
6
 Diretor, professor e pesquisador de Teatro e Performance, estuda abordagens metodológicas de 

criação e aprendizagem da cena contemporânea. Realizou estágios em Teatro do Movimento na 
Alemanha e em Dramaturgia no Institut del Teatre de Barcelona, além de mestrado e doutorado em 
Artes Cênicas pela USP. 
7
 Possui Licenciatura em Música pela UFRJ, mestrado em Música na área da Educação Musical pelo 

CBM/RJ e doutorado em Educação pela UFRN. 
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Nas aulas que eu comecei a ministrar em 2004 e nos grupos teatrais que 

passei a coordenar também nesse período, havia sempre uma influência forte da 

música. Sem perceber, eu acabava unindo essas duas manifestações artísticas. 

Com o propósito de dinamizar as minhas primeiras aulas, pedia a ajuda do meu pai 

para a composição das sonoplastias dos espetáculos que dirigia e a ajuda da minha 

mãe para a elaboração de dinâmicas musicais.  

Uma feliz coincidência foi o fato de ter minha mãe como professora de uma 

disciplina, em 2005. Essa disciplina me fez perceber que em algum momento eu 

teria que me dedicar à aprendizagem musical de uma maneira mais concreta. Nessa 

época, frequentei o grupo de dança contemporânea da UFRN durante algumas 

noites. 

Como sempre, eu estudava e trabalhava, aprendendo a perceber os limites e 

as possibilidades que a fundamentação teórica enfrenta quando confrontada com a 

construção prática. Tive o apoio dos professores citados anteriormente nessa fase e 

isso foi fundamental para a minha formação. 

 Logo depois que me formei, veio o convite do colégio Nossa Senhora das 

Neves para ministrar aulas de Artes. Lá, me deparei com uma realidade diferente à 

que estava acostumada, pois eu tinha a liberdade de criar e a oportunidade de 

trabalhar com as linguagens específicas separadas. Fui contratada em 2009, para 

trabalhar Teatro com os nonos anos e História da Arte com as primeiras séries do 

Ensino Médio, o que continuou em 2010, com o ensino da Música e Cena nos 

oitavos anos do Ensino Fundamental II.  

Nesse período, surgiu a Especialização em Educação Musical, na Escola de 

Música da UFRN – EMUFRN, onde pude aprofundar meu estudo em relação à 

música e cena. Esse curso me deixou mais segura e fundamentada em relação aos 

conteúdos que eu estava trabalhando com os alunos de teatro e música. 

Descobrindo o passado e as diversas etapas que as artes percorreram para 

conquistar espaço na sala de aula, entendi em qual universo eu estava inserida e 

compreendi que  não poderia trabalhar teatro somente de acordo com as minhas 

escolhas e sim em diálogo com a realidade em que vivia. Richard Courtney (1980) 

foi a principal referência nesse processo de reflexão. 
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Constatei que desde as sociedades mais primitivas, no sentido de primeiras, o 

ser humano já sentia a necessidade de expressão através dos rituais, incluindo 

sons, desenhos e movimentos corporais. 

Lendo Courtney, foi possível perceber melhor a relação das artes com os, 

atendendo aos interesses religiosos e políticos, servindo como ferramenta para o 

alcance dos objetivos de cada época.  

Fazendo essa reflexão histórica, questionei os meus onze anos de sala de 

aula no sentido de analisar o aproveitamento do tempo, os planos pedagógicos 

paralelos aos grupos de teatro que coordenava fora da sala de aula e como as leis 

governamentais influenciavam ou não na minha atuação como professora. 

No segundo capítulo, inicio como uma questão que me acompanhou desde 

que assumi as turmas dos nonos anos: é possível trabalhar teatro na sala de aula no 

contexto em que trabalhava?  

Os caminhos foram aparecendo como cada nota musical que inicialmente 

aparece sozinha, mas que, em harmonia com as outras notas, constroem diversas 

canções. Dessa forma, percebi que a sensibilização musical com os oitavos anos 

era um caminho para trabalhar teatro nos nonos anos, já que seriam meus alunos 

também no ano seguinte. E assim, nesse capítulo relato as dinâmicas, os jogos 

teatrais, as parlendas e criações vividas nos oitavos anos e centralizo os conteúdos 

desenvolvidos em teatro nos nonos anos. Eu trabalhava com catorze turmas, o que 

somava uma média 630 alunos. 

Algumas vezes, me senti sufocada, pois os estudos aconteciam 

paralelamente à experiência que eu estava vivendo e não havia tempo hábil para 

transcrever, perceber e analisar os processos. Ocorreram muitas apresentações, 

experimentações, diferentes temas e teorias ao mesmo tempo com todas as turmas 

e essa realidade representa a rotina de um professor da rede básica de ensino. 

Juntamente com meus alunos, trabalhei com ambas as séries citadas a 

importância e as funções na cena musical e teatral do figurino, cenário, sonoplastia, 

maquiagem e as diversas formas de expressão que surgiam na sala de aula e 

caminhavam para o auditório do colégio. Dessa forma, eu percebia que, além da 

sensibilidade artística, os alunos também trabalhavam a autoestima e aprendiam a 

agir nas situações de improviso. 
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No ano seguinte (2011), esses alunos, que passaram para os nonos anos e já 

estavam sensibilizados através da música, me cobravam a construção de uma peça 

teatral e, com cinco turmas, de 45 alunos em cada uma, totalizando 225 alunos e, 

diante dessa realidade, eu me perguntava como esse fazer teatral poderia ocorrer. 

Outro fato importante foi a experiência que adquiri nas disciplinas cursadas no 

mestrado. As discussões sobre os projetos e a descoberta de autores que eu não 

conhecia fizeram com que eu amadurecesse meu olhar como educadora, 

fortalecendo esta dissertação e, principalmente, as minhas aulas. 

No capítulo 3, faremos um recorte da experiência docente, uma turma é 

escolhida para preencher o objeto de pesquisa como protagonista da dissertação. 

Os planos de aula, objetivos, conteúdos, estratégias estarão voltados para essa 

turma, que pude acompanhar durante três anos. Iniciamos o trabalho com a 

iniciação musical como estratégia para a sensibilização cênica. 

Com a turma C, aprendi mais do que ensinei, pois, embora fosse uma turma 

com menos alunos do que o habitual para o colégio Nossa Senhora das Neves, 

devido ao fato de contemplar uma aluna surda e sem intérprete, era um corpo 

composto por componentes que desenvolveram algo que, a meu ver, todos 

deveriam fazer uns com os outros ou para os outros: havia colaboração. Esse fato 

fez com que eu nomeasse esse capítulo como “Um corpo maior de uma turma 

menor”. Embora fossem menores em quantidade, eram enormes na cumplicidade 

entres seus colegas de sala.   

Com uma turma sensível e colaborativa, pude desenvolver um projeto teatral 

no colégio, focando o teatro na sala de aula através da ida ao teatro, 

contextualizações, experimentações e principalmente, proporcionar o prazer no 

aprendizado. Dessa experiência, quatro experimentos foram montados, abrindo 

outros caminhos para a certeza de que é possível trabalhar teatro na sala de aula.  
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2  HISTÓRIA, DESCOBERTAS E EXPERIMENTOS: A SENSIBILIDADE MUSICAL    

   PROPORCIONANDO REALIZAÇÕES TEATRAIS 

 

2.1 REFLEXÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO COM A HISTÓRIA DO TEATRO E OS 

      REFLEXOS DESSA ARTE CÊNICA NA EDUCAÇÃO 

 

Olhar para o passado é importante para que se entenda a realidade onde 

atuamos e como a mesma foi construída no decorrer dos séculos. Assim, faz-se 

necessário apresentar duas contextualizações: a primeira, fazendo um apanhado 

dos marcos históricos que caracterizam o desenvolvimento do Ensino do Teatro no 

Ocidente e a segunda, priorizando e recuperando as conquistas políticas do Brasil e 

do Rio Grande do Norte, que possibilitem compreender o Ensino do Teatro nas 

prerrogativas que norteiam as práticas dessa arte, exercidas na rede de ensino 

privada, objeto desta dissertação. 

Considerando as muitas linhas de pensamento acerca do surgimento do 

teatro e seus processos de educação, este trabalho dialoga principalmente com 

Richard Courtney (1980), como referência sobre o estudo da trajetória da evolução 

teatral ligada à educação nas diferentes épocas e sociedades. 

Contextualizando alguns antecedentes históricos do Ensino de Teatro e seus 

desdobramentos para os dias atuais, pode-se dizer que desde as sociedades 

primitivas havia a busca por expressões capazes de refletir pensamentos, ações, 

sentimentos e sonhos. Nossa prática de ensino foi algo construído durante muitos 

séculos e, ainda hoje, continua em movimento.  

Araújo (2005), dialogando com Courtney (1980), traz a seguinte síntese, 

acerca do teatro ocidental, que tomo como referência para a definição de teatro que 

abordarei nesta dissertação: 

 

[...] uma manifestação espetacular organizada, profundamente 
influenciada por culturas do hemisfério ocidental, no continente 
europeu, cujas origens remotam à antiguidade clássica, mais 
precisamente na Grécia, por volta de 450 a.C., mas que permanece 
até os dias atuais, alimentada por diversas influências e trocas 
estabelecidas historicamente com outras manifestações cênicas de 
diferentes épocas e regiões (ARAÚJO, 2005, p. 45). 

Assim sendo, essa necessidade de definir e desenvolver uma reflexão teórica 



18 

 

 

acerca das práticas cênicas é uma preocupação tão antiga quanto a própria noção 

de teatro, bem como suas formas de ensinar e desenvolver os fazeres teatrais. 

As práticas teatrais tinham objetivos filosóficos, educacionais e morais, como 

as teorias e ideias desenvolvidas  por pensadores atenienses e o uso do teatro para 

defender os ideais católicos envolvendo a moralidade cristã da Igreja europeia na 

Idade Média.  

A educação ateniense baseava-se na literatura, música e esportes. Nessa 

época, o teatro funcionava como um importante instrumento educacional com o 

intuito de ensinar as regras e costumes da sociedade através da recitação de 

poemas e encenações dramáticas.  

Segundo Courtney, para Platão (1980, p. 5), esse tipo de metodologia 

educacional não atingia seus objetivos, pois reduzia teatro à imitação, de modo que, 

o teatro enquanto jogo propiciaria aos encenadores vivenciar uma verdade e não 

imitá-la. Porém, outros filósofos da antiguidade clássica, como Aristóteles (1980, p. 

6), discordaram de Platão quanto à imitação, pois acreditavam que o teatro não 

imitava os fatos e sim as ideias abstratas, defendendo que as histórias também 

poderiam ser fruto da imaginação e não somente dos fatos vividos. 

Ainda segundo Courtney, durante o século XIII, no período medieval, os 

patriarcas da Igreja condenaram severamente o teatro, alegando que o mesmo 

trazia, através das encenações, valores e histórias que não pertenciam ao mundo 

cristão.  

Já por volta do século IX, essa visão começou a mudar e  

 

Foi criado um teatro litúrgico com um propósito didático centrado nas 
escolas monásticas. Seu objetivo era  claramente o de ajudar o 
analfabeto a compreender a fé. Mas educacional ou não , uma vez 
começado o processo, a criação dramática se desenvolveu 
rapidamente (COURTNEY,1980, p. 9). 

 

Nos registros históricos, foi sob esse olhar que o teatro da Igreja Cristã 

provavelmente se desenvolveu durante cinco séculos. 

No início na Renascença, por volta da metade do século XV, surgiram 

associações de estudiosos que encenavam peças latinas. Além disso, as 

simulações de batalhas construídas, por meio do teatro, propiciavam aos jovens a 



19 

 

 

oportunidade de mostrar seus empenhos, facilidades e dificuldades diante das 

situações que lhes exigiam um dinamismo peculiar, testando-lhes a capacidade de 

decisão, vigor físico e interação coletiva. 

Também nesse período, percebe-se que o teatro já exibia entre os seus 

praticantes uma elaborada articulação de suas habilidades de encenação, 

vivenciando ações e construindo cenas com elaborados efeitos cenográficos, 

cobrando-lhes uma razoável dose de dedicação às tecnologias da cena. No século 

XVI, as atividades dramáticas surgiram em quase todas as escolas. 

No início do século XVII, houve uma crescente ênfase na didática e na 

magnificência dos espetáculos jesuítas escritos por professores e crianças com o 

intuito de universalizar a língua latim. Isso também ocorreu com o início do teatro 

colonizador no Brasil, pois os Jesuítas que aqui chegaram tinham como intuito 

catequizar os índios e, para isso, usaram como estratégia o teatro. 

No final do século XVII, na Inglaterra, as obras de Shakespeare se 

popularizam. Nessa época, os alunos aprendiam a recitar e falar em público em sua 

própria escola. 

Percebe-se que no século XVIII, começa a se desenvolver o crescimento do 

teatro e da música no Brasil nos colégios durante os horários contrários da aula. O 

fazer teatral era trabalhado como suporte no desenvolvimento dos conteúdos 

paralelos nas disciplinas pertencentes ao currículo escolar e para as comemorações 

e feriados dos calendários das escolas, assim como a música estava associada a 

criações de corais e o aprendizado para instrumentos específicos com a finalidade 

das criações de bandas. Música e Teatro na sala de aula, ou dentro da escola como 

parte dos componentes curriculares, não era comum. 

No início do século XIX, com a chegada da família real ao Brasil, D. João VI 

assinou um decreto, no dia 28 de maio de 1810, reconhecendo a necessidade da 

construção de teatros para uma corte com o objetivo de lazer e diversão. Grandes 

espetáculos começaram a chegar no Brasil, porém, além de serem estrangeiros e 

refletirem os gostos europeus da época,  somente uma pequena parcela da 

população tinha acesso a essas representações. O teatro não tinha uma identidade 

brasileira, suas características eram a do teatro português e os atores, ainda que 

brasileiros, tinham que assumir a prosódia do português de Portugal, aspecto esse 
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que perdurou até o início do século XX. O teatro não era ensinado nas escolas. 

No final do século XIX, o teatro brasileiro começa a se configurar, e um dos 

grandes marcos foi a representação da tragédia “Antônio José” ou “O Poeta e a 

Inquisição”, de Gonçalves Magalhães, em 13 de março de 1838. Esse drama foi 

encenado por uma companhia genuinamente brasileira, com atores e propósitos 

nacionalistas formada pelo ator João Caetano. Por volta de 1855, surge o teatro 

realista no Brasil, priorizando o debate de temas atuais, problemas sociais e conflitos 

psicológicos, com o propósito de revelar o cotidiano da sociedade. Nessa época, o 

ensino primário no Brasil reduzia-se ao aprendizado da leitura, escrita, cálculo e 

doutrinas religiosas. As meninas não frequentavam a escola e eram submetidas ao 

aprendizado das prendas domésticas. 

Segundo Barbosa (1978), a prioridade sobre o ensino de Arte era o  estudo 

de desenho geométrico sob uma metodologia de exposição oral, fixação, 

memorização e modelos naturais. 

Nas décadas de 1930 e 1940, com o movimento da Escola Nova, o papel da 

escola passa a ser o de retratar o meio físico, social, do sujeito e seu 

desenvolvimento. Dessa forma,  até o início da década de 1980, repercutiu a 

tendência tecnicista, que teve suporte teórico no empirismo, buscando formar 

comportamentos ideais e úteis para a sociedade. Conforme Silva (2008, p. 45), 

 

Em 1971, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
no 5.692/71, a Arte é incluída no currículo escolar com o título de 
Educação Artística, sendo, no entanto, considerada “atividade 
educativa” e não disciplina. 

 

Sendo assim, segundo Antonello, Carla Medianeira e Tácia Graciele de 

Albuquerque (ABRACE 2011 - Qual o lugar para a história do teatro brasileiro na 

sala de aula?), foram fortalecidas  as práticas tecnicistas e o ensino de Arte, 

reduzindo-se a uma visão mecânica das linguagens artísticas, abordadas a partir de 

objetivos comportamentais adequados à sociedade industrial. Conforme os autores, 

nas décadas de 1970 e 1990, surgiram também movimentos contrários, como a 

Pedagogia Libertadora, de Paulo Freire, e a Pedagogia Libertária, vinda de 

pensadores como Arroyo e Freinet, começando a ser discutida a Pedagogia 
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Histórico-Crítica, embasada nas tendências progressistas, difundida por Libâneo, 

Saviani e Chaui.  

Em meados do século XX, com o golpe militar em 1964, e logo em seguida a 

decretação do AI 5, em 1968, o teatro brasileiro, apesar da mão pesada da censura, 

resiste e demarca seu papel político por meio de realizações como o Teatro Arena, 

de Augusto Boal, e a famosa montagem da peça Roda Viva, de Chico Buarque de 

Holanda, sob direção de José Celso Martinez Corrêa. 

 Paralelamente, as artes em geral começaram a ter espaço nos currículos 

escolares, porém sem o reconhecimento das especificidades das linguagens 

artísticas e sim por meio da atuação polivalente do professor de Artes.  

Por volta de 1971, o presidente Médici sancionou a Lei de Diretrizes de Bases 

nº 5.692. Nela, as linguagens artísticas foram banidas dos currículos escolares, 

sendo introduzida a atividade de Educação Artística. 

 O agrupamento dos conteúdos (artes cênicas, artes plásticas, música e 

desenho) não deveria privilegiar nenhuma das áreas do conhecimento artístico. 

Muito pelo contrário, tinha por objetivo buscar a valorização de todas elas.  

A formação superior em Educação Artística surgiu em 1974, por meio da 

Resolução nº 23, em duas modalidades: Licenciatura Curta com habilitação geral, 

para atuação no ensino de 1º grau, e Licenciatura Plena, com habilitações 

específicas em Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música e Desenho, para trabalhos 

com alunos do ensino de 1º e 2º graus. O parecer do Conselho Federal de 

Educação (Parecer nº. 540/77) dizia: “não é uma matéria, mas uma área bastante 

generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor da tendência e dos interesses”.  

Ao negar às Artes o seu espaço no âmbito escolar, os dispositivos 

governamentais para a educação não reconheciam as especificidades das 

linguagens artísticas e enfraqueciam o seu papel na formação do aluno.  

Nessa época a FAEB8, criada  em 1987, empreendeu um vigoroso movimento 

nacional em favor da presença da arte na educação brasileira, mobilizando lutas, 

debates e pesquisas em torno das linguagens artísticas no âmbito escolar, incluindo 

                                                           
8
 A FAEB é a primeira entidade nacional da área de arte e congrega a ação pesquisadores 

responsáveis por uma produção significativa referente aos temas da educação básica e do ensino 
superior, bem como dos processos educativos informais e não formais, privilegiando o diálogo 
interdisciplinar das linguagens – artes visuais, dança, música e teatro. Disponível em: 
http://faeb.com.br/faeb/o-que-e-a-faeb/ 
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a qualificação profissional e a pós-graduação.  

Em 1996, “após ausência de quase 30 anos nos currículos”, a Lei nº 9.394, 

promulgada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, contempla o retorno 

das artes na condição de “componente curricular obrigatório” nos diversos níveis da 

Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento da cultura dos alunos. 

 Apesar de a nova LDB não estabelecer uma carga horária específica para 

cada linguagem, que até então eram classificadas em Artes cênicas, Artes plásticas, 

Desenho e Música, a recomendação era, novamente, voltada para um ensino que 

considerasse todas elas. A partir desse momento, o ensino de artes em nível 

superior foi dividido: cada linguagem ganha sua licenciatura própria, muito embora o 

conceito de integração das expressões ainda permanecesse na Educação Básica. 

Como desdobramento dessa lei, o então Ministério da Educação e do 

Desporto lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na tentativa de servir 

como uma referência para a atuação do professor em sala de aula e criar uma 

abordagem comum para a educação em todos os estados brasileiros. Estes não 

possuíam caráter obrigatório e respeitavam a autonomia das escolas em elaborar 

suas próprias propostas pedagógicas. 

No campo das artes, os PCNs tinham como objetivo orientar os educadores, 

apresentando direções, conteúdos, linguagens e até critérios de avaliação, mas 

explicitou a necessidade de formação básica em artes, reclassificando as linguagens 

em: música, dança, teatro e artes visuais.    

 

Especificamente, na área do Teatro para o Ensino Fundamental, o PCN Artes 

dividiu o conteúdo nos seguintes itens: Teatro como expressão e comunicação; 

Teatro como produção coletiva; e Teatro como produto cultural e apreciação 

estética. 

Numa análise macro sobre as mudanças no sistema educacional, a nova LDB 

e os PCN representaram o início para a criação de novas reestruturações para a 

área de Arte. O primeiro passo foi a alteração de um modelo engessado à base de 

currículos comuns a todas as escolas, voltados para uma nova proposta de ensino, 

na qual cada unidade educacional passaria a ser responsável pela elaboração de 

seu Projeto Político-Pedagógico – PPP.  
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Em atendimento à referida LDB de 1996, foram instituídas as linguagens 

específicas nas redes de ensino das escolas brasileiras, publicadas em 1997, que 

estabeleceram competências e habilidades a serem desenvolvidas no Ensino da 

Arte, incluindo o Ensino do Teatro. 

Enfim, no ano de 2008, os professores de Arte da cidade de Natal eram 

contratados em caráter polivalente, ou seja, prestavam concursos para a rede 

pública ou outros processos seletivos para a rede privada. Esse fato proporcionava 

diversas interpretações, a seguir parâmetros considerados convenientes, de acordo 

com suas qualificações ou exigências da escola. Desta feita, ocorreu uma 

descontinuidade do processo de escola para escola. 

Nesse sentido, Maura Penna comenta sobre os aspectos dessa continuidade: 

 

Já a extrema liberdade encontrada na área de Arte permite, na 
verdade, todo tipo de prática educativa: desde a atuação do 
professor em função do calendário de datas comemorativas até 
atividades sem direcionamento, em nome da expressão criativa 
espontânea, passando por programas de desenho geométrico ou 
história da arte, nos moldes do ensino tradicional, com aulas 
expositivas e por vezes incluindo até mesmo a cópia de textos 
passados no quadro (PENNA, 2010, p. 158). 

 

Em 2008, mesmo ano da publicação da Lei nº 11.769/2008, o ensino de 

música passa a ser obrigatório como componente curricular artístico9. 

Com a separação das Áreas proporcionada inicialmente pelos PCN cada 

professor, em sua linguagem artística, conquistou mais independência sobre a 

formulação de sua programação pedagógica, haja vista que ao invés de abordar o 

conteúdo de arte de modo polivalente, pode formular sua programação dentro de 

sua área específica de conhecimento. Fato que não garantiu o equilíbrio do ensino 

de todas as linguagens nem tampouco da continuidade das mesmas entre os 

interstícios anuais, mas que fortalece a linguagem artística como um componente 

curricular obrigatório, abalizados sob uma carga horária mínima. 

                                                           
9
 É oferecido um prazo de mais três anos para as escolas adequarem-se aos seus pré-requisitos. O 

município do Natal lança seus próprios Recursos Referenciais Curriculares, divididos por disciplinas, 
a trazer, na apresentação de Artes, subsídios para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, 
enquanto elemento norteador junto ao processo de aperfeiçoamento das propostas curriculares, 
presentes nos Projetos Político-Pedagógicos, desenvolvidos em cada instituição escolar. 
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Em 2008, o Diário Oficial do Município de Natal relata a nova lei da seguinte 

forma:  

 

Após várias discussões, concluímos que o ensino de Artes deve 
contemplar as quatro linguagens que configuram o ensino nessa 
área do saber: artes visuais, música, dança e teatro, considerando as 
suas inter-relações e, sobretudo, a possibilidade do desenvolvimento 
de uma visão global em relação à área de conhecimento em questão.  
 

Percebe-se que o documento não esclarece os critérios relativos à 

distribuição do estudo de cada linguagem, trazendo ainda objetivos específicos e 

conteúdos a serem trabalhados em cada nível de ensino. Essa subjetividade abriu 

espaços para que cada escola trabalhasse as linguagens teatrais de acordo com 

suas necessidades, que, na maioria das vezes, aparecia como prioridades nas datas 

comemorativas como o dia do folclore, da árvore, do índio, entre outras datas que 

compõem o calendário brasileiro. Isso faz com que a linguagem artística não seja 

desenvolvida como conteúdo e sim como ferramenta para propagandas das escolas 

ou para o desenvolvimento de outras disciplinas. 

Em Natal, cada escola trabalhava da forma que fosse mais conveniente e de 

acordo com os profissionais que dispunha.  

A problemática emerge sob questões discutíveis, tais como: o procedimento 

apontaria uma linguagem por semestre? Quais seriam essas linguagens? Como 

seriam trabalhadas? A dúvida permaneceu até o ano de 2010, quando foi publicada 

a Resolução nº. 06/2009 – CME10, divulgada no Diário Oficial do Município de Natal 

em 28 de janeiro, que traz no artigo nº 10 a seguinte orientação:  

 

O Ensino de Artes com carga horária de duas (02) horas/aula 
semanal organizar-se-á no currículo escolar considerando-se em 
cada ano de escolaridade do Ensino Fundamental uma das 
diferentes linguagens e formas de conhecimentos artísticos, a saber: 

                                                           
10

 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, fundamentado no 
que determina a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Resolução nº 
004/2007 – CME 
RESOLVE 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º - Aprovar a Matriz Curricular para o Ensino Fundamental estudada e definida pela Comissão 
designada através da Portaria 91/09 – GS, em 21 de julho de 2009, para estruturar o funcionamento e 
a organização do Ensino Fundamental da Rede de Ensino Municipal de Natal/RN. 
Parágrafo Único: A proposta da Matriz Curricular foi apreciada, referendada e aprovada no Conselho 
Municipal de Educação em reunião plenária ocorrida no dia 29 de dezembro de 2009. 
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Ensino de Artes Visuais (1º, 2º e 6º anos), Ensino de Dança (5º e 8º 
anos), Ensino de Música (3º e 7º anos) e Ensino de Teatro (4º e 9º 
anos). 

  

A resolução dessa lei oportunizou os estudos e trabalhos de professores de 

Ensino da Arte, consequentemente dando-lhes direções para avançar e desenvolver 

suas metas.  

Essa lei municipal, que divide o Ensino da Arte em quatro linguagens 

específicas: Teatro, Artes Visuais, Dança e Música, deveria permitir que  o aluno 

concluísse o Ensino Fundamental com uma base artística diferenciada e 

consistente, possibilitando conhecimentos que poderiam gerar escolhas e 

sensibilidade crítica.   

 

2.2 O LIMITE ARTÍSTICO: UM OLHAR SOBRE MINHA PRÓPRIA PRÁTICA  

 

Este item aborda a experiência realizada sob a égide das novas leis 

governamentais de ensino que implicaram em diversas mudanças na área das artes. 

A opção de relatar esse recorte de minha experiência acontece dentro de uma 

perspectiva dos avanços e dificuldades de um professor de Arte no contexto atual na 

rede privada da cidade do Natal do Rio Grande do Norte. 

Na época da aprovação da lei citada, eu já havia concluído a graduação em 

licenciatura em Artes Cênicas quando, defini trabalhos na condição de professora de 

teatro, de modo que não poderia restringir-me  a atividades para formação de grupos 

teatrais fora da sala de aula nem tampouco organizar festas em datas 

comemorativas junto à instituição em que trabalhava. 

Meu objetivo, porém, não é desmerecer esse tipo de trabalho, mesmo porque 

já dirigia espetáculos e estava à frente de um grupo teatral denominado “Os 

Contemplados”. Através dessa experiência como diretora teatral, foi possível 

desenvolver habilidades de direção teatral, absorver novos aprendizados e vivenciar 

momentos gratificantes ao lado de alunos que me marcaram de forma efetiva. 

No decorrer dos anos, encontrei-me em afinidade gradativa junto ao ensino 

da rede privada e compreendi que não existem alunos mais necessitados ou menos 

necessitados, mas, alunos com carências distintas. 



26 

 

 

Durante sete anos (2003-2009), trabalhei em uma escola da rede privada, 

Hipócrates Zona Sul, como já foi citado, e lá ministrei a disciplina Ensino da Arte em 

todas as turmas do Ensino Infantil e do Ensino Médio (24 turmas) e dirigi grupos 

teatrais (Como o grupo “Parafernália”, que transformou-se no grupo “Os 

Contemplados”).  

No ano de 2003, fui contratada para substituir uma professora de dança. Eu 

não tinha formação em licenciatura e possuía um currículo com cursos 

independentes iniciação teatral, expressão corporal, expressão vocal e interpretação 

para palco. O período em que fiz aulas no Teatro Tablado (Rio de Janeiro) contribuiu 

para uma base em dança contemporânea. 

 Minha função no colégio Hipócrates era a de organizar as apresentações 

para as datas comemorativas. Porém, no ano de 2004, organizei três grupos 

teatrais; o primeiro era infantil, composto por alunos entre 06 e 10 anos do turno 

matutino. O segundo também era infantil, mas composto pelos alunos do turno 

vespertino, e o terceiro, era um grupo de adolescentes entre 11 e 16 anos que 

estudavam pela manhã. Nesse período pude experimentar e adaptar peças teatrais 

para serem apresentadas na própria escola. Cada grupo tinha em média quinze 

componentes. 

No ano de 2005, continuei a trabalhar com os grupos e como ambos se 

fortaleciam, decidi, junto com eles, propor apresentações na Casa da Ribeira (Teatro 

em Natal). Os recursos eram conseguidos pelos pais dos alunos, que costuravam e 

ajudavam nas realizações dos cenários, figurinos, montagem de luz e na venda dos 

ingressos. Dessa maneira, pagávamos a pauta do teatro. O colégio contribuía 

oferecendo o espaço para os ensaios e montagem dos espetáculo  sempre depois 

do expediente, além de não cobrar dos alunos nenhuma taxa extra. Nessa época, 

adaptei e montei as peças: “Pluft; o fantasminha”, “Cadê meu cascudo?”, “A aurora 

da minha vida”, “Feiurinha” e algumas cenas independentes, além de jograis. 

A partir desse trabalho, pude vivenciar experiências fantásticas, conhecendo 

melhor e mais de perto muitos alunos e suas famílias. Paralelo aos grupos teatrais, 

assumi oito turmas dos anos iniciais (nível 2 até o nível 5). 

Ao entrar na sala de aula, comecei a perceber que possuía muitos limites e 

que o ingresso em um curso superior de Artes Cênicas (licenciatura) era 
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fundamental para que eu continuasse a ministrar aulas de expressão corporal com 

as crianças e a dirigir os grupos teatrais da escola. 

No ano de 2006, eu já estava no curso de Educação Artística – Artes Cênicas 

– licenciatura, e a escola retirou o espaço dos grupos infantis e me ofereceu todas 

as turmas do Ensino Infantil e Fundamental I, o que representava catorze turmas. 

Dessa feita, assumi as aulas de Ensino da Arte e continuei com o grupo de 

adolescentes, que era chamado de “Parafernália” e passou a ser chamado de “Os 

contemplados”. Esse grupo permaneceu até o ano de 2010. A partir daí, alguns já 

eram ex-alunos, universitários, e ficou muito complicado estabelecer horários, 

sobretudo pela preocupação dos pais devido ao vestibular com os componentes do 

grupo que ainda estavam cursando o ensino médio. 

A partir do ano de 2007, assumi também o Ensino Fundamental II e as 

primeiras sérias do Ensino Médio, somando 24 turmas, e o grupo teatral “Os 

contemplados”. Eu ministrava aulas de todas as linguagens artísticas e era um 

trabalho quase surreal, pois, para cada turma, havia um plano anual diferente. E 

assim trabalhei por mais dois anos. 

No ano de 2009, recebi uma proposta de trabalho do Colégio Nossa Senhora 

das Neves e pedi para diminuir minha carga horária no colégio Hipócrates, a fim de 

conciliar as duas escolas. Mas, no fim desse mesmo ano, fui convidada a me retirar 

do colégio Hipócrates Zona Sul,  “por não fazer mais o perfil da mesma” e o grupo, 

“Os Contemplados”, permaneceu ativo por mais um ano, independente da escola. 

No entanto, após esse período de transição, estudos e término da graduação, 

questionei-me: Será que os conteúdos atingiam de fato metas satisfatórias à 

programação que eu formulava anualmente?    

Comecei a intensificar essa autocrítica sobre o meu trabalho desde que 

assumi “teatro da sala de aula” no Colégio das Neves e, devido a algumas 

disciplinas que cursava na UFRN, onde professores como Valéria Lázaro de 

Carvalho11 questionavam o papel do professor de Artes e a responsabilidade em 

assumir tantas festas em função das datas comemorativas. 

Dentro da nossa área específica, havia conteúdos tão importantes como os 

de qualquer outra disciplina. Com esse pensamento, e através de mais leituras 

                                                           
11

 Professora Doutora do Curso de Licenciatura em Música da Escola de Música da UFRN. 
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estimuladas por professores universitários da época, assumi os oitavos e nonos 

anos do Ensino Fundamental II e as primeiras séries do Ensino Médio, em junho de 

2009, no colégio das Neves.   

Nessa escola, o teatro era tratado na condição de conteúdo obrigatório para 

cinco turmas dos nonos anos, devido a uma conquista do professor que substituí: 

Leandro Augusto12. Essa conquista se fortaleceu com a aprovação da Nova 

resolução da Lei municipal. 

Nos nonos anos responsabilizei-me, por aproximadamente 180 alunos: cinco 

turmas e 50 minutos por semana para cada uma. Consequentemente, tinha um 

pouco mais de “um minuto por aluno”. 

Apesar da minha insegurança como uma professora recém-formada diante do 

desafio que se colocava a minha frente, questionei-me sobre as escolhas dos 

conteúdos teatrais e a forma pela qual ministraria essas aulas, pois percebia que o 

teatro era visto como algo distante do cotidiano da maioria dos alunos dessas 

turmas. De fato, para muitos,  o teatro significava algo superficial. 

A escola adotava, em substituição ao livro didático, uma apostila que consistia 

em diversos textos coletados de várias fontes. 

Considerando o fato de que havia começado a trabalhar nessa escola após o 

início do ano letivo, não havia, portanto, oportunidade de propor mudanças teóricas 

e metodologias avaliativas, pois ainda estava a conhecer e estudar um novo espaço: 

alunos, coordenação e direção. 

Nesse momento, optei pela estratégia de dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido pelo professor Leandro, ao invés de imprimir minha própria visão ao 

que deveria ser trabalhado no Ensino de Teatro na sala de aula. Assim, adaptei o 

que era possível, observando as normas da escola e a forma como a mesma 

funcionava. 

Considerando outras experiências que tive como professora de Artes, em 

outras escolas particulares de porte médio, em Natal, (como colégio 

Contemporâneo, Hipócrates Zona Sul e Instituto Brasil), não pude deixar de 

comparar e perceber que, embora o colégio Nossa Senhora das Neves oferecesse 

                                                           
12

 Professor Leandro Augusto e Silva Mirante Cavalcante, licenciado em Educação Artística com 
habilidade em Música (UFRN), especialista em Educação (UVA), mestrando em Teatro (UFRN). 
Professor da rede pública e particular da cidade de Natal. 
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espaço físico e disponibilidade para desenvolver bons projetos em Artes, os mesmos 

não poderiam ocorrer satisfatoriamente porque o tempo destinado para isso ainda  

era  muito reduzido. 

Até então, em minha experiência como diretora teatral, conseguia organizar 

oficinas e reescrever peças que contextualizavam as realidades dos meus atores. 

Os grupos variavam entre dez e vinte jovens e trabalhávamos em um espaço sem 

cadeiras. Mesmo sabendo que a realidade de uma sala de aula é bem diferente do 

perfil de grupos teatrais escolares, apliquei jogos teatrais com os grupos que 

poderiam ser adaptados para a sala de aula, de modo que tentei adaptar essa 

experiência que eu trazia para a minha nova realidade de sala de aula. 

Embora minha experiência prévia em trabalhar diretamente com jovens  tenha 

facilitado uma boa relação com meus alunos na sala de aula, observei que mesmo 

assim parte da turma manifestava desinteresse pela disciplina, causando 

dificuldades que se manifestavam frente às técnicas que eu estava propondo nas 

aulas. 

Observei, então, que precisava assumir essa autorreferência e, 

consequentemente, que teria que adaptar os conteúdos teatrais para a realidade 

atual onde eu estava inserida, além de ministrar simultaneamente aulas teóricas e 

práticas.  

 

2.3 RUPTURAS: O QUE, COMO E POR QUE TRABALHAR TEATRO NA SALA DE 

AULA?  

 

Nada como está diante de uma nova realidade para repensar velhas práticas. 

Encontrava-me diante de uma realidade pertencente a uma escola específica e 

decidi fazer dessa realidade, além de um estudo de caso, uma reflexão crítica as 

minhas escolhas como educadora de teatro, caminhos estes que me permitissem 

adotar uma outra postura ao encarar meu planejamento pedagógico. 

Ao invés de uma “reprodutora de técnicas”, eu aspirava ser uma professora 

que dialogasse com essas técnicas e tradições do teatro, sem perder de vista a 

preocupação em conhecer meus alunos e descobrir como as técnicas do teatro 

poderiam ser úteis no processo de aquisição e conhecimento de teatro nas aulas de 
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arte que eu ministraria. 

Nesse sentido, passei a desenvolver uma sistematização do conteúdo teatral 

através dos Jogos Teatrais de Spolin (2003), dinâmicas e algumas experimentações. 

Esses jogos eram adaptados para a sala de aula. Para alcançar os objetivos das 

metas propostas, dividia turma em grupos. Para intensificar o comprometimento e a 

compreensão dos jogos, também escolhi trabalhar com os sete níveis de energia 

discutidos por Lecoq (2010), a saber: hipertensão, atitude, decisão, suspensão, 

economia, relaxamento e exaustão.  

Eu estava cursando o mestrado e, em virtude disso, tive acesso a outros 

autores da área, como Arão Paranaguá (2010), Ingrid Koudella (1996) e Celso 

Antunes (2004), priorizando um diálogo acerca de uma reflexão crítica a possíveis 

caminhos que me permitissem desenvolver formas mais significativas envolvendo os 

alunos nas aulas de teatro.  

Desta feita, no ano de 2009, assumi quatro classes de 8º anos na área de 

música e dança; cinco do 9º ano, na área de teatro, e cinco da 1° série do Ensino 

Médio, na área de história da Arte.   

Segui o cronograma do professor Leandro e encaminhei as atividades 

propostas até o final do ano letivo, aproveitando para observar e analisar a escola 

em que estava trabalhando, percebendo e descobrindo os espaços, limites e os 

acessos que possivelmente poderia usufruir. 

Eu pensava: o que fazer com um auditório com mais de 500 lugares, com um 

jogo de luz básico, figurinos prontos nos camarins, piso de madeira, ar-condicionado 

entre outros benefícios, se o tempo era curto? 

A primeira escolha foi tentar administrar e ministrar todos os conteúdos 

exigidos pelo currículo da disciplina a qualquer custo, pois precisava cumprir o prazo 

determinado pelo calendário. E assim fiz. 

A segunda foi tentar aumentar a carga horária, no entanto, deparei-me com a 

impossibilidade de fazê-lo na medida em que não encontrava fundamentação legal 

junto à Secretaria de Educação. Percebi que minhas escolhas não estavam dando 

certo. 

Observei que a maior fundamentação, bagagem intelectual e científica 

estavam associadas, além do curso superior e experiências em escolas, em minha 



31 

 

 

própria cultura, no desenvolvimento sensitivo e história de vida. Eu havia escolhido 

ainda criança o teatro como forma de comunicação, linguagem e vida. O fato de 

meus pais serem músicos, minha irmã, dançarina e cantora, influenciou muito no 

meu olhar para as artes em geral. Percebi que o teatro é capaz de proporcionar o 

aquecimento dessas histórias, que passaram a ser resignificadas, respeitando os 

limites e incentivando o acesso à sua linguagem. 

Desta feita, eu precisava ter um olhar mais sensível para os meus alunos em 

sala, pois, embora fossem muitos, todos possuíam histórias de vidas diferentes. 

Trabalhar não só dentro da realidade desses alunos, mas procurar fazer parte de 

suas histórias, através do acesso a espetáculos teatrais, por exemplo. Esse fato 

passou a ser uma de minhas metas para desenvolver os conteúdos teatrais com 

eles, formando-os ou pelos menos incentivando a tornarem-se plateias mais 

conscientes e críticas. 

Ana Mae Barbosa defende a importância da formação de uma plateia ou 

pessoas com o senso crítico e sensível, mais apurado: 

 

Ao falar da excelência de Ensino da Arte estamos falando não 
somente sobre as qualidades e significados de trabalhos dos 
grandes artistas e das experiências que eles podem nos 
proporcionar, mas também da postura diante da realização artística 
em geral (BARBOSA, 1997, p. 96). 

 

Se o professor oferece possibilidades dentro dos conteúdos propostos estará 

oferecendo oportunidades para sensibilizar o aluno em suas escolhas. Abre-se aí o 

grande portal sensitivo, seja no teatro, na música ou nas artes em geral. E caso 

essas escolhas aconteçam, e se ainda “o aluno” encontrar identificação com as 

propostas, o trabalho fluirá com mais  perseverança tornando-se essencial para o 

desenvolvimento intelectual, cultural e artístico desse aluno. Também existe a 

possibilidade de muitos alunos não demonstrarem interesse; afinal, cada um possui 

suas identificações, mas a proposta tem como objetivo alcançar e despertar o 

máximo de alunos possíveis. 

Porém, com tantas normas, avaliações escritas a cada dois meses, tendo em 

vista o diminuto tempo de aula semanal, e a observar que, nesses termos, o único 

objetivo da maioria dos alunos se limitava à obtenção da suficiente média para 
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aprovação anual. 

 Independente das aulas que estava ministrando, cheguei à seguinte 

pergunta: 

Por que teatro na sala de aula? 

Esse questionamento causou-me uma inquietude sem tamanho, obrigando-

me a buscar sentido junto aos conteúdos trabalhados. A direção e coordenação do 

colégio Nossa Senhora das Neves estabeleceu um elo de liberdade e compromisso; 

eu poderia experimentar novos métodos, contanto que os organizasse dentro do 

currículo escolar, com seus objetivos, metas, conteúdos preestabelecidos e sistema 

de avaliação. Assim, saí de vez da minha” posição de conforto” para buscar novos 

horizontes, incertezas, preocupações, mas saberes diversos, assumindo o fazer 

teatral nas salas de aula em que atuava. 
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3 TEORIA, PRÁTICA E RESULTADOS: É POSSÍVEL TRABALHAR TEATRO NA 

   SALA DE AULA 

 

3.1 JANEIRO DE 2010: UM NOVO OLHAR SOBRE A MINHA PRÁTICA  

 

Neste capítulo, relato as experiências dos trabalhos desenvolvidos 

envolvendo teatro e música na sala de aula, com um olhar franco diante da docência 

atuante.  Os nomes dos relatos e depoimentos dos alunos que aparecerão no 

decorrer desse trabalho, foram substituídos por nomes de artistas que eles 

escolheram. 

No ano de 2010, percebi uma mudança de perfil nos nonos anos e constatei 

que o fato de os oitavos anos terem desenvolvido um trabalho de música no ano 

anterior, havia diferenciado a sensibilidade dos alunos significativamente. Observei 

essa mudança através da postura dos alunos em sala, o interesse pelos conteúdos 

abordados e o nível das perguntas e dos trabalhos desenvolvidos durante as aulas. 

Sendo assim, identifiquei-me com Maria Cândida Moraes, quando afirma sobre a 

importância do envolvimento gerando a cooperação:  

 

Para que a rede de cooperação seja formada, é necessário que os 
envolvidos, estejam presentes por inteiro, que possam expressar não 
só os espaços cognitivos, mas também os afetivos e sociais. Não é 
mais o ser humano dividido e fragmentado que deve ser 
contemplado nesta relação de aprendizagem, mas ele como um todo 
(MORAES, 2003, p. 14). 

 

Cada manifestação artística possui maneiras de expressão que podem ser 

diferenciadas em performances distintas ou semelhantes. Tudo dependerá do 

objetivo da manifestação. Existem jogos teatrais que podem ser aplicados na área 

da música ou na área do teatro e vice-versa. 

Quando exemplificamos o teatro e a música, podemos observar uma explícita 

relação entre o texto teatral e a trilha sonora, que dialogam com os movimentos do 

ator, a definir seu estado interior. Quando acrescentada a outros sistemas 

significantes de uma peça, o papel da música pode ser o de enfatizar, ampliar, 

desenvolver e até de desmentir ou substituir signos. 
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Existem inúmeras possibilidades prazerosas entre a música e o teatro. Com a 

diversificação que temos na contemporaneidade, fica cada vez mais difícil e sem 

sentido trabalhar linguagens artísticas completamente separadas. Por outro lado, 

quando consideramos a independência de cada linguagem, sua importância e 

fundamentos, podemos trabalhar a partir dos objetivos pedagógicos inerentes a 

cada processo e aos indivíduos que deles participam.  

A partir da separação das linguagens artísticas ocorrida na Rede Pública de 

Ensino  do município de Natal, pude favorecer a percepção dos alunos acerca das  

singularidades de cada linguagem, estimulando-os a notarem como essas 

linguagens se completam. 

Quando assumi as turmas dos oitavos anos, dividi a disciplina entre música e 

dança, pois, apesar da conquista da nova lei municipal, a escola ainda estava se 

adaptando a essas mudanças. Embora eu não tivesse formação superior em dança, 

havia adquirido experiências durante o Curso Técnico de Formação de Ator 

(UniverCidade – RJ), aulas na UFRN nos cursos de extensão de dança 

contemporânea e curso de expressão corporal na CAL (Casa das Artes de 

Laranjeiras). 

Assim, passei a ter um olhar otimista a respeito desse trabalho, pois, além de 

obter a oportunidade de trabalhar outras linguagens artísticas, a experiência trazia 

consigo vastas possibilidades de contribuir para o desenvolvimento cênico dos 

alunos relativamente ao ano posterior. No entanto, foi um ano conturbado, a 

considerar que eu sentia uma necessidade de aprofundar meus conhecimentos na 

área de dança e música. 

Essa inquieta limitação não oferecia segurança no sentido de aprofundar os 

conteúdos, desta forma a avançar com novos experimentos. Nos nonos anos não 

encontrei nenhuma bibliografia que apontasse subsídios para essa fase, porém, 

reescrevi uma apostila que havia sido feita pelo professor Leandro Augusto, 

acreditando ingenuamente que o trabalho poderia vingar a partir dos ajustes 

voltados para experimentações cênicas na própria sala de aula e uma apresentação 

teatral no final do ano letivo com todas as turmas reunidas. Perceber essa 

inquietação me fez pensar sobre como: 

Nossa compreensão a respeito do “erro” revela muito de nossa maneira de 
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pensar, constituindo-se em um bom exemplo para caracterizar as dinâmicas linear 

ou não linear. Sabemos que o erro pode ser compreendido de diferentes maneiras.... 

Se pensarmos no erro como uma etapa do próprio processo de construção do 

conhecimento, a partir de uma visão não linear, complexa, ele passa a ter uma outra 

dimensão do problema, a dar outra importância e um outro sentido ao ocorrido, 

revelando-se assim uma outra realidade anteriormente desapercebida (TORRE, 

2004, p. 29). 

Desta feita, acreditando no sucesso do trabalho, determinei os autores que 

poderiam ser trabalhados, desenvolvi alguns jogos durante as aulas e assim 

estruturou-se uma investigação, a esperar, portanto, resultados sempre voltados 

para meus intentos. 

Os jogos tiveram base no livro A preparação do ator (Constanti Stanislavski, 

2006), no fichário de Viola Spolin (Jogos teatrais, 2001) e no livro Texto e Jogo 

(Ingrid Dormien Koudela, 1996). Para todos os jogos, a adaptação era 

imprescindível, já que em nenhum deles, tratava de turmas numerosas em uma sala 

de aula. Normalmente, eu dividia a turma em duas partes desiguais: uma parte 

atuava no jogo, a outra, observava e analisava. 

Conforme as aulas aconteciam, existia um rodízio de funções. Nesse rodízio, 

não havia muitas regras, além da liberdade de expressão cênica e escolhas. 

Nenhum aluno era obrigado a participar ativamente do jogo ou participar como 

plateia crítica. Também tinha opção de não participar. Eu acreditava que mesmo 

aqueles que não demonstravam interesse pela aula, de alguma forma, somente por 

estarem dentro da sala, participavam a sua maneira. 

Na maioria das vezes, em turmas que variavam entre 45 a 50 alunos,  25 a 30  

participavam como plateia, 10 participavam ativamente no jogo e o restante não se 

envolvia. Em uma aula, dependendo do jogo, era possível fazer três tipos diferentes, 

mas as discussões sobre os mesmos eram mais curtas. Percebia que o mais 

divertido e interessante para os alunos era a ação. Queriam estar participando. A 

cada partida, trocavam-se os integrantes ou jogadores. 

Não era em todas as aulas que realizava esses jogos. Ao contrário, eu 

priorizava o conteúdo teórico pela obrigação de elaborar avaliações escritas. E como 

o número de alunos era grande, não conseguia perceber outra forma justa de avaliar 
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que não fosse através da teoria. Era um universo de 190 alunos somente dos nonos 

anos do Ensino Fundamental II. 

No final do trimestre, quando o conteúdo teórico já estava revisado, eu me 

sentia mais segura para desenvolver com eles aulas práticas com base nos autores 

citados acima. 

O saldo não foi o esperado, pois o interesse dos alunos continuava voltado 

para uma “nota”. 

Nessa época, já estava cursando uma disciplina do mestrado em teatro, como 

aluna especial, no Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, e estava começando uma especialização em Educação Musical na Escola 

de Música da UFRN. Nesse contexto, tive acesso a autores como Celso Antunes, 

Amélia Dias, Edgar Morin, Maura Penna e Valéria Carvalho, além de trabalhos de 

colegas com os quais me identifico, como o de Leandro Augusto, que elaborou um 

projeto cujo principal objetivo era trabalhar a encenação com os alunos dos nonos 

anos também, com o diferencial de ser em uma escola pública. 

Quanto às minhas investigações e experiências obtidas, sugiram novos 

questionamentos e, por consequência, novas pesquisas.  

Concluí que em apenas um ano não era possível trabalhar os conteúdos 

teatrais fundamentais com uma base teórica sem sensibilizar os alunos 

antecipadamente, e, apesar da consciência sobre os riscos em desenvolver planos 

de um ano para outro, devido à instabilidade de um emprego da rede privada e da 

incerteza da continuidade dos alunos na escola, decidi elaborar um projeto que não 

contemplaria, a princípio, o teatro na sala de aula, junto aos nonos anos, todavia 

pela sensibilização através da música e da expressão corporal nos oitavos anos do 

Ensino Fundamental II. 

Abaixo, seguem duas fotos. Na primeira, tem-se um grupo de meninas do 

oitavo ano B representando uma coreografia criada por elas mesmas a partir dos 

estímulos nas aulas de Artes. A segunda representa um grupo de meninos do oitavo 

ano D tocando e cantando uma música feita por eles. Vale ressaltar que esses 

meninos participavam da banda da escola e por isso já conheciam as propriedades 

dos sons tornando – sem aptos a tocarem o instrumento ilustrado (guitarra): 
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Fotografia 1- Da sala de aula para o palco 

 

 

O contato com os autores estudados na especialização, os quais foram 

citados anteriormente, e as experiências que adquiri nas aulas, me fizeram perceber 

o quanto a base musical poderia sensibilizar e despertar os alunos para um “futuro 

fazer teatral” mais comprometido, desenvolvendo, inclusive, competências nos 

campos da sonoplastia, trilhas sonoras e, consequentemente, abrir possíveis 

espaços para a realização de musicais. 

Dessa forma, desenvolvi um projeto que favoreceu uma estrutura 

compartilhada: “Música e Teatro na Cena”. Durante um ano, priorizei o conteúdo 

musical e, na etapa seguinte, o conteúdo teatral, já fortalecido por uma bagagem 

musical mais sólida. 

A separar as ferramentas do trabalho, comecei a embarcar numa estimulante 

e promissora viagem pelo mundo da música junto aos alunos dos oitavos anos, 

trabalhando os conteúdos, unindo a teoria musical, sua prática e aquecendo suas 

sensibilidades no sentido de obras artísticas. 

Para clarear os procedimentos metodológicos, apresentamos, em anexo, o 

plano de trabalho dividido em três trimestres, o qual é baseado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e no Plano Pedagógico do Colégio Nossa Senhora das 

Neves. 
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Durante o ano, mostrei exemplos de pessoas que trabalhavam os sons do 

corpo e da boca e que também dançavam semelhantemente ao grupo brasileiro 

Barbatuques, por exemplo. Apreciaram o comercial da Honda onde um coral produz 

todos os sons do carro, entre outros vídeos encontrados no You Tube, tais como 

corais amadores e profissionais, canto com pássaros, sons com o corpo humano e 

animações de desenhos infantis e trabalhados na minha especialização (SILVA, 

2011). 

No final de uma das aulas, propus que formassem grupos para a elaboração 

de uma atividade prática com o objetivo de vivenciarem a experiência de criação de 

uma apresentação. A proposta era a de escolha de uma música que tivesse sido 

trabalhada ou citada em sala. Em seguida, teriam que ensaiar com essa música 

para uma apresentação sem o acompanhamento de um CD. Assim, teriam que usar 

o corpo ou objetos que emitissem sons. Na aula seguinte, os alunos apresentaram 

as suas criações; aqueles que já sabiam tocar algum instrumento utilizaram os 

mesmos, outros usaram os sons da boca e do corpo e outros, objetos de todos os 

tipos, percebendo e experimentando o som das canetas batendo nos arames dos 

cadernos, batendo nas mesas, batendo palmas... Enfim, com tudo que havia em 

volta. Durante a realização desse tipo de exercício, eu desligava o ar-condicionado 

ou ventiladores, para que seus ruídos não atrapalhassem a produção dos sons que 

haviam sido criados.  

Foi uma experiência muito rica e interessante, pois tivemos diversos tipos de 

experimentos na própria sala de aula sob vários níveis. Os alunos se olharam, se 

analisaram e principalmente se questionaram. Foram vários estilos, como forró, 

clássicos, funk, RAP e MPB. Presenciei a turma mais agitada em silêncio total 

enquanto um aluno tocou Mozart no violão, assim como outra turma bateu palmas e 

dançou quando um grupo apresentou uma música que priorizava o forró eletrônico. 

No início do terceiro e último trimestre, utilizei as primeiras aulas para 

esclarecer sobre a importância da dança como forma de expressão artística e 

distribuí cópias de resumos de alguns estilos de dança e nomes de passos como 

base teórica. No final da aula definimos o que poderia ser um espetáculo do gênero 

musical, suas características, seus objetivos e suas diversidades. 

 Priorizei a realização de uma aula sobre os detalhes de um Musical porque 
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percebi que esse estilo artístico, embora seja visto como Arte Cênica, tem como 

base a melodia, harmonia, ritmos, afinação vocal, entre outras propriedades da 

música que dialogam com a dança e interpretação cênica teatral. 

Além disso, muitos musicais faziam parte do cotidiano deles, principalmente 

os americanos como “High School Musical (I, II e III), “Cam Rock”, “The Cheetah 

Girls (I e II)” e outros tradicionais, como o “Fantasma da Ópera” e a “A última dança”. 

Tinha consciência de que não haveria tempo nem espaço para produzir musicais 

com 180 alunos distribuídos em quatro turmas à base de uma única aula por 

semana, mas sabia que isso poderia ocorrer no ano seguinte, quando priorizasse o 

fazer teatral. 

Nos oitavos anos, fiz a proposta de uma apresentação que envolvesse 

música, dança e interpretação, porque acredito que uma das funções da arte na 

formação do indivíduo é o autoconhecimento e expressão através dos textos 

discutidos, dos exercícios corporais sugeridos, das criações rítmicas e experimentos 

cênicos na sala de aula.  

Nessa apresentação, deixei claro que não seria um musical, contudo, um 

momento que eles teriam para expressar o que sentiam e o que haviam aprendido 

durante as aulas. Assim, as salas foram divididas em grupos e começaram a criar e 

ensaiar. 

Durante as aulas seguintes, meu papel fundamental era o de instruí-los e 

motivá-los com ideias, dicas e dinâmicas. Também procurei deixar claro que essa 

apresentação teria como foco não apenas uma avaliação, mas sim o “prazer em 

fazer”, uma tentativa de minimizar a relação aprovação – desaprovação tão alertada 

por Viola Spolin, em seus jogos teatrais. Entre sons, gestos e sentimentos, procurei 

proporcionar possibilidades de criações e descobertas. 

No dia 19 de setembro de 2010, os grupos apresentaram suas cenas no palco 

do auditório do colégio, com propostas de iluminação, cenário, figurino e histórias 

para serem contadas. Para o trabalho de iluminação no palco, discutimos em sala 

sobre a importância das cores nas cenas em seus aspectos gerais e suas possíveis 

funções. Na aula seguinte, fomos para o auditório da escola apreciar e experimentar 

alguns refletores. No próprio palco, fizemos um círculo e alguns alunos 

compartilhavam ideias para a cena, visualizando as possibilidades. Nas aulas 
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posteriores a essa, mostrei fotos de personagens e cenários, explicando a 

importância da clareza do espaço e de um figurino pensado, mesmo que ambos 

fossem simples. O importante nessa etapa era perceber as diversas possibilidades 

que eles possuíam. 

Houve um grupo que chamou a atenção pela diversidade das cores na 

apresentação. Eles desenvolveram uma partitura musical através dos sons de 

copos, das palmas e da boca. Uma das alunas afirmou que o objetivo das cores era 

o de demonstrar alegria na cena criada. Outra aluna, desse mesmo grupo, comentou 

sobre a importância dos ensaios e afirmou que, embora fosse difícil elaborar a cena, 

tinha sido uma experiência muito boa. Abaixo, segue uma imagem da apresentação 

do grupo citado: 

 

               Fotografia 2- Sons do corpo em cena 

 

 

Tratava-se de um exercício em cena que, embora tivesse o compromisso de 

se fazer compreender para a plateia, não tinha a obrigação de agradá-la. A maioria 

experimentou a sensação de “estar em cena” e em seguida de atuar como plateia. 

Funcionou, enquanto uma aula, como um exercício prático, para que os alunos 

pudessem mostrar suas experimentações. 

Nas aulas seguintes, discutimos sobre a experiência de estar em cena, de 
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criação, de emoção e sentimentos. Fizemos um grande círculo e cada grupo expôs o 

percurso de criação: ansiedade, medo, dificuldades encontradas, objetivos 

alcançados, superação de alguns e arrependimento de outros por não terem 

participado da apresentação. Alguns alunos optaram por não se apresentar por falta 

de identificação ou porque não imaginaram a dimensão daquela atividade. Era uma 

escolha e não uma obrigação.  

Abaixo segue parte do depoimento de Maria Adelaide Amaral13, minha aluna 

que cursou  o 8° ano C (2010) , o 9° ano C (2011) e atualmente é minha aluna na 1° 

série do Ensino Médio, escrito em maio do ano de 2012, sobre sua experiência no 

oitavo ano: 

 

No oitavo ano, enfatizamos a dança, que é uma forma de manifestar-
se por meio do corpo, com movimentos que traduzidos podem 
apresentar significados muito valiosos, e a música, que pode 
representar várias coisas com uma simples nota. E para melhorar a 
desenvoltura do aluno e proporcionar ao mesmo a vivência com a 
dança e com a música, a professora Gisele Carvalho permitiu a seus 
alunos que criassem suas próprias coreografias com direito a 
escolher o estilo de dança a ser apresentado no palco, envolvendo 
também a música. A princípio, tal experiência parecia, pra mim, ser 
algo complexo, pois, além de ser muito difícil, tínhamos que 
encontrar um estilo de dança do gosto de todos do grupo e ainda 
“montar” e  não apenas ensaiar passos prontos. Mas, aos poucos, 
pude apreciar o trabalho, além disso, amo dançar, e com isso me 
soltei a cada nota musical dos Mamonas Assassinas. A experiência 
foi ótima! 

 

Esse depoimento reforça o meu objetivo de sensibilizar o corpo através da 

música e da dança de uma maneira lúdica, já no oitavo ano. Ela afirma que sentiu 

liberdade de criar e esse fato é primordial para com alegria e comprometimento. 

A proposta concreta de trabalhar música na cena, criando possibilidades de 

montar um musical, surgiu quando li a dissertação da professora doutora Amélia 

Dias (2006) e percebi que para começar a pensar em montar esse tipo de 

espetáculo, precisava desenvolver, juntamente com eles, jogos, dinâmicas, danças, 

atividades diversas de movimento e suas articulações com os elementos da 

linguagem musical que priorizassem a improvisação, arranjos, composições dos 

                                                           
13

 Maria Adelaide Amaral é jornalista, escritora e dramaturga. Portuguesa, nasceu em 1º de julho de 
1942, em Alfena – Conselho de Valongo – Distrito do Porto. Atualmente, mora em São Paulo. 
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próprios alunos, utilização e criação de letras e canções, experimentação na 

movimentação, considerando as mudanças de velocidade, de tempo, de ritmo e o 

desenho do corpo no espaço, observação e experimentação das relações entre 

peso corporal e equilíbrio, improvisação na dança, inventando, registrando e 

repetindo sequências de movimentos criados, seleção dos gestos e movimentos 

observados em dança, imitando, recriando, mantendo suas características 

individuais e a seleção e organização de movimentos para a criação de pequenas 

coreografias.  

Por isso concluí que enfatizar essa forma cênica no ano seguinte seria mais 

proveitoso, além de ter mais sentido na vida de cada um deles, pois já teriam sido 

trabalhados e estimulados através da expressão artística com ênfase na música e 

na dança. Abaixo, segue uma imagem de uma dupla que, após assistir ao filme “A 

última dança”, resolveu recriar uma das coreografias existentes no filme. Essa dupla 

fazia balé clássico na própria escola e se entusiasmou com a ideia de trabalhar 

passos contemporâneos movidos pela emoção. Dessa forma, recriaram uma das 

coreografias do filme em forma de dueto  e apresentaram no auditório do colégio. A 

foto abaixo ilustra esse momento. 

 

         Fotografia 3- Coreografia: Sem palavras 

 

               

No final do ano letivo com os oitavos anos, consegui, juntamente com as 
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turmas, atingir algo que é preciso ser trabalhado antes das teorias ou qualquer 

conteúdo: “o saber sentir”. Valéria Carvalho desenvolve uma pesquisa exatamente 

sobre a sensibilidade com alunos do Ensino Básico. A autora defende que o corpo 

sente, é sensível e se revela nos movimentos com sentido e significado (SILVA, 

2008,p. 59).   

Paralelo a esse trabalho junto aos oitavos anos, como já foi dito, também 

ministrei aulas nos nonos anos, trabalhei conteúdos de teatro que se embasavam na 

teoria com raríssimas aplicações das práticas. 

Durante o ano letivo, propus para as turmas dos nonos anos a possibilidade 

da criação de peças, cenas e experimentos. Criamos algumas regras, tais como: 

não trabalhar com uso de palavrões e nem tampouco com a nudez. Todos os alunos 

eram menores de idade. Desta feita, as experimentações foram acontecendo de 

uma forma espontânea através do autodescobrimento, incluindo as criações de 

figurinos, cenários, sonoplastias, interpretação, estilos teatrais, tipos de palco e 

formas diferentes de buscar sentimentos e criações.  

O fato de a maioria dos alunos ter ido ao teatro no início do ano, já que esse 

era um pré-requisito para a avaliação geral, proporcionou um olhar mais atento aos 

elementos que compõem o teatro. Eles haviam referências de espetáculos teatrais e 

assim comparavam suas criações com suas vivências, mediando com o que 

aprendiam nas aulas. Cenas eram criadas, experimentadas na própria sala de aula e 

sempre discutíamos os objetivos de cada grupo, incluindo o uso dos acessórios, a 

escolha do tema, a forma de interpretação e as sensações de cada um. Abaixo, 

segue outro recorte do depoimento de “Maria Adelaide Amaral” que enfatiza sua 

experiência no nonos ano: 

 

No nono ano, trabalhamos o teatro, uma outra forma de 
manifestação artística por meio do corpo. Felizmente, não tivemos 
piores momentos, talvez o incômodo das aulas teóricas como 
resultado da empolgação pela parte prática, a tão esperada 
apresentação teatral. De qualquer forma, a parte teórica foi essencial 
para que a prática ocorresse. Tivemos, novamente, a liberdade de 
escolhermos a peça e o estilo teatral a ser trabalhado nas 
apresentações, e isso foi muito interessante e empolgante, fazendo 
nos sentirmos diretores, sonoplastas, figurinistas, atores, 
iluminadores, cenógrafos, enfim, artistas. Aprendemos como fazer 
um roteiro, as funções específicas de cada participante numa peça, 
vimos vários tipos de estilo e elementos teatrais, tudo isso contribuiu 
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para o nosso conhecimento de arte. Dentre os estilos teatrais 
trabalhados, o que eu mais me identifiquei foi com o épico, o teatro 
trabalhado por Bertold Brecht. A crítica é essencial e muito 
enfatizada nesse estilo, além disso, gosto muito da saída de ator do 
personagem, possibilitando que o mesmo demonstre que tudo aquilo 
é ficção, e conscientize a plateia disso, tornando-a menos passiva e 
levando-a  à reflexão. Foram vários os elementos teatrais que vimos, 
dentre os quais, gostei muito de estudar o cenário, pois ele é 
fundamental para a apresentação, e de grande contribuição para a 
atuação. Ter trabalhado com a música e com a dança no 8° ano teve 
grande influência positiva no estudo do teatro durante o 9°ano, pois 
nos preparou artisticamente, nos envolvendo no mundo da arte. Por 
fim, gostaria de ressaltar que todas as experiências, tanto com 
música e dança como com o teatro, foram muito importantes para o 
desenvolvimento do senso crítico do aluno, quando o mesmo vir a 
assistir uma apresentação de teatro, música ou dança. 

 

Com esse depoimento, entre outros, pude perceber que meus alunos 

continuavam a aprender de uma maneira lúdica, o que fortalecia seus 

conhecimentos, pois as experiências adquiridas farão parte da existência de cada 

um de uma forma concreta. Dessa forma, o objetivo contemplava, ainda, a avaliação 

das metodologias experimentadas a perceber pontos interessantes em prol do 

aprendizado e itens funcionais em nível de teatro. 

Na medida em que o educador deixa de ser um mero transmissor de 

informação, permite ao aluno perceber na escola um lugar de análises críticas, 

produções de informações e descobertas, através dos conhecimentos adquiridos 

(ANTUNES, 2004). 

Nesse sentido, o professor, na condição de mediador, pode e deve aproveitar 

tais conhecimentos, experiência e os significados que os alunos trazem à sala de 

aula no sentido de suscitar questionamentos, pois é através deles que emergem 

novas descobertas. 

Percebi que os caminhos que eu estava percorrendo para desenvolver  o 

teatro na sala de aula estavam semelhantemente afinados com os métodos usados 

por Willems, Orff e Dalcroze, quando nos mostram que através da música podemos 

nos expressar e nos conhecer melhor. Contudo, para que isso ocorra é preciso que 

o ensino aconteça sob a forma de vivências de jogos e dinâmicas na sala. 

Priorizando as dinâmicas, o jogo teatral e os jogos musicais na sala de aula, 

observei que os alunos possuem a capacidade e o desejo de reproduzir o lúdico, a 
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fantasia, deixando fluir o emocional. E se a alegria torna-se presente, por 

consequência, a turma se torna colaborativa e feliz. 

Através dessa prática, o aluno aprende a dispensar conceitos ou fórmulas 

preestabelecidas. Aprende também a entender e a vivenciar o conteúdo de uma 

maneira prazerosa, evitando os sistemáticos “decorebas”. 

Segundo Lowen (1990), os adultos são muito reservados em suas 

demonstrações de qualquer sentimento, limitando assim a intensidade de suas 

sensações agradáveis. Daí, os jogos e as brincadeiras contribuírem no sentido de 

proporcionarem um resgate à alegria que tínhamos quando crianças. 

 Consegui, finalmente, perceber a importância da prática artística em parceria 

com a teoria, pois, se optasse por trabalhar uma ou outra, os experimentos 

perderiam o sentido, quer para os alunos, quer para mim, na condição de 

educadora. 

Conscientemente, admiti que o conflito teoria-prática  que eu trazia comigo ao 

enfrentar o planejamento de minhas aulas poderia ser encarado como um desafio 

para repensar minhas abordagens e a construção destas em sala de aula, sendo 

preciso rever e reestruturar minhas metodologias no sentido de alcançar outras 

significações e resultados. 

 

3.2 E UM NOVO ANO SE INICIA: MENOS PAIXÃO, MAIS ARGUMENTO E       

SEGURANÇA DIANTE DA IMPORTÂNCIA OU NÃO DO TRABALHO TEATRAL       

EM SALA DE AULA  

 

No início de 2010, reencontrei meus alunos que eram dos oitavos compondo 

as turmas dos nonos anos, distribuídos em quatro turmas acrescidas de mais uma, 

composta de alunos novatos. Nesse caso, eram cinco turmas dos nonos anos, 

totalizando 240 alunos. 

Em 2011, adotei um livro – Pequena viagem pelo mundo do teatro (Hildegard 

Feist, 2005) – como apoio para os conteúdos que seriam trabalhados. Era um livro 

paradidático, não contendo questionários e exercícios. De uma maneira simples, 

envolvi-os e passaram a valorizar mais a disciplina. Essa mudança ocorreu porque a 

apostila possuía muitas informações e resumos com pouco aprofundamento dos 
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conteúdos apresentados. Eram textos tirados de diversos sites teatrais da internet 

sem o comprometimento didático que teoricamente um livro escolar deve oferecer. 

Além disso, era um material fotocopiado com imagens turvas dos exemplos de 

cenas teatrais. Essa apostila foi útil durante um tempo, mas quando o trabalho 

começou a se transformar num projeto mais comprometido com o Ensino do Teatro, 

o livro tornou-se mais adequado para ser trabalhado como mais uma fonte de 

pesquisa. 

Percebia que junto aos nonos anos A, B C e D não havia novidades em minha 

linguagem artística e muitos comparavam de uma forma positiva o que haviam 

estudado no ano anterior. Porém, junto ao nono ano “E”, tudo parecia consistir em 

novidade. A turma acabara de ingressar no colégio. Grande parte dessa turma não 

havia estudado Artes em outras escolas. Nas primeiras aulas, conversei com a 

turma sobre as linguagens artísticas e fui escrevendo no quadro o que eles 

entendiam sobre os diferentes tipos de arte e fomos desenvolvendo juntos, 

encontrando desenho, pintura, música, dança, teatro, circo, cinema, entre outros.  

Em seguida, pedi para que levantassem as mãos os alunos que vinham de 

escolas onde existia a disciplina de Artes e menos da metade se manifestou. 

Perguntei alguém já havia estudado dança, música ou teatro na escola anterior ao 

Neves e ninguém levantou a mão. Sendo assim, considerei que ficariam assustados 

se empregasse os mesmos métodos utilizados nas outras turmas, sendo 

constatada, portanto, a necessidade de fazer adaptações. Mas, para a minha feliz 

surpresa, eles ficaram encantados com a disciplina, encarando o teatro como uma 

nova forma de linguagem. Parti, então, do princípio de que: 

 

A teatralidade nasce com o ser humano, aliada a sua capacidade de 
simbolização e de jogo a ser desenvolvida mais tarde, na fase da 
abstração. A criatividade instala-se em instâncias em que a liberdade 
empresta suas asas para evitar procedimentos mecanicistas, 
impositivos, rígidos ou conservadores que inibam qualquer processo 
de  apropriação e autoria. A aprendizagem criativa é a possibilidade 
de respirarmos o conhecimento através do belo. E o belo está no 
singular e no plural, no interno e no externo, no pensamento e na 
emoção [...]. No ser e no mundo (MARKO, 2011 p. 39).  

 

Foi uma troca muito rica. Junto a essa turma, pude observar que poderia 
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estabelecer uma metodologia voltada para o fazer teatral, porém, consciente de que 

as mesmas teriam que ser adaptadas de acordo com as respostas dos alunos. 

Durante as aulas, passei a “brincar” mais, exercer um pouco da minha 

experiência como atriz e encenar junto com eles, reedificando histórias de nossas 

vidas. 

De acordo com Paiva (2000, p. 14), localizar o saber brincar “é o elo 

integrador entre os aspectos cognitivos, afetivos e sociais”. Essa turma, mesmo  sem 

uma base artística escolar, conseguiu, dentro das suas possibilidades, participar dos 

jogos teatrais propostos, compreender a leitura dos capítulos do livro e pesquisar na 

internet outras fontes bibliográficas. Duas alunas dessa turma se interessaram pelas 

características e história do Teatro do Absurdo14, leram e adaptaram uma das cenas 

da peça “Esperando Godot15”, com o intuito de realizar discussões sobre as 

prioridades na vida do ser humano. Depois da apresentação, as alunas sentaram no 

palco para conversar com a plateia (turma) sobre a pesquisa e as conclusões a que 

haviam chegado através de seus estudos. A turma discutiu sobre a peça e sobre o 

que cada um pensava e queria para a sua vida. A foto abaixo ilustra o momento em 

que duas alunas realizam o diálogo com a peça recriada. Elas representaram duas 

personagens que discutiam o que era prioritário no cotidiano do ser humano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Teatro do Absurdo é uma expressão cunhada pelo crítico inglês Martin Esslin (1918-2002), no fim 
da década de 1950, para abarcar peças que, surgidas no pós-Segunda Guerra Mundial, tratam da 
atmosfera de desolação, solidão e incomunicabilidade do homem moderno por meio de alguns traços 
estilísticos e temas que divergem radicalmente da dramaturgia tradicional realista. Trata-se, porém, 
não de um movimento teatral organizado, tampouco de um gênero, mas de uma classificação que 
visa colocar em destaque uma das tendências teatrais mais importantes da segunda metade do 
século XX. Entre os principais dramaturgos “do Absurdo” estão o romeno radicado na França Eugène 
Ionesco (1909-1994), o irlandês Samuel Beckett (1906 - 1989), o russo Arthur Adamov (1908-1970), o 
inglês Harold Pinter (1930-2008) e o espanhol Fernando Arrabal (1932). 
15

 Obra-prima do dramaturgo irlandês Samuel Beckett (1906-1989), ganhador do Prêmio Nobel de 
Literatura em 1969. Escrita em francês, a peça estreou em 1953. Na história, dois vagabundos 
aguardam infinitamente, num descampado, a vinda do senhor Godot, que nunca aparece.  
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                                Foto 4- Alunas do 9° ano “E” encenando parte da peça:  
                                            “Esperando Godot” 
 

 

 

Aproveitando a disponibilidade que a turma apresentou, introduzi a 

importância da peça didática, que não terá esse nome  porque trabalhará com temas 

do cotidiano da sociedade local, e sim porque terá como objetivo fazê-la pensar. 

Como Brecht (2005) propôs, o caráter estético do experimento com a peça didática 

será um pressuposto para os objetivos de aprendizagem. Por isso, esse trabalho 

defende o experimento vivido no jogo dramático, no jogo teatral e na sensibilidade 

do olhar crítico.   

Na última década, em todo o país percebe-se uma movimentação intensa 

voltada para o estabelecimento de marcos regulatórios do Ensino da Arte na 

condição de disciplina, a possuir conteúdo próprio munida de objetivos e metas, com 

o fim em si mesmo e não como ferramentas ou instrumento de apoio a outras 

disciplinas. 

Nesse contexto, me beneficiei, enquanto professora de teatro, enquanto 

conteúdos específicos. O jogo teatral, criado por Viola Spolin, possui regras com 

descrição, introdução e avaliação, priorizando o foco. Na efetuação de um jogo 

teatral, a figura de um professor mediador é clara, pois essa será sua principal 

função durante a realização das atividades. Segundo Koudela (1996, p. 15), 

 

Através do processo de jogos e das soluções de problemas de 
atuação, as habilidades e da solução de problemas de atuação, a 
disciplina e as convenções do teatro são aprendidas organicamente. 
Os jogos teatrais são ao mesmo tempo atividades lúdicas e 
exercícios teatrais que formam a base para uma alternativa de 
ensino e aprendizado. 
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O jogo dramático é diferente do teatral, mas também acontece através de 

uma forma lúdica, porém com mais intensidade, principalmente pelas crianças que 

brincam e se relacionam com mais naturalidade o faz-de-conta.  

Com a proposta metodológica de jogos dramáticos, a sensibilidade artística é 

aguçada, reforçando a capacidade de se encantar com os sons e perceber, 

sobretudo, as emoções. Conforme Pupo (2005, p. 5), o jogo dramático 

 

Diz respeito à brincadeira espontânea infantil que ocorre 
independentemente de qualquer intervenção adulta e se caracteriza 
pela experiência do agir como se e pela transformação constante. 
Como sabemos, crianças do mundo todo, nas mais variadas 
circunstâncias e momentos históricos, brincam de faz-de-conta. 
Variam os materiais usados na brincadeira, as circunstâncias em que 
ela ocorre, os temas retratados, mas o ato mesmo de brincar é um 
fator comum a toda a humanidade.  

 

Acredito que a identificação com o fazer teatral em sala de aula está na 

intencionalidade. Não posso propor um trabalho cujos objetivos se restrinjam a 

preparar artistas e dirigir espetáculos. Mesmo que fosse essa a intenção, a proposta 

não funcionaria dentro da realidade escolar da qual faço parte. Os jogos precisavam 

de uma intenção dentro do objetivo na disciplina de artes com o Ensino do Teatro, 

caso contrário, poderia ter se tornado uma brincadeira sem regras. 

Durante aquele ano (2010), enquanto eu trabalhava com os oitavos anos, 

experimentava várias possibilidades metodológicas com os meus alunos dos nonos 

anos, visando, no ano seguinte, conseguir estabelecer uma meta para que o 

trabalho de teatro em sala de aula fosse realizado com propriedade, compromisso e 

alegria. 

Nesses experimentos, conseguimos desenvolver os jogos citados, trabalhar 

alguns estilos teatrais pelos quais as turmas se interessaram através das pesquisas, 

estímulos e dos conteúdos do livro Pequena Viagem pelo mundo do Teatro. 

Pensava também sobre a unidade necessária entre a aula prática de teatro e a aula 

teórica de teatro, reunindo-as sob a mesma denominação: “aula de teatro”. Essas 

aulas teriam como metas fundamentais a intencionalidade nas criações, vivências e 

descobertas.  

 A maioria dos temas trabalhados poderia ter uma prática imediata de vivência 
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proposta no sentido de que, através dessa vivência, os alunos tivessem condições 

de adquirir conhecimentos novos, entusiasmo e identificação com o seu cotidiano, 

mas o tempo determinado no plano curricular do colégio para Artes não era o 

suficiente. Por isso, a maioria das experimentações cênicas tiveram que acontecer 

paralelo às aulas, em horários alternativos, pois o tempo não foi suficiente para a 

quantidade de conteúdos e propostas idealizadas.  

Antes de adotar o livro citado anteriormente (FIEST, 2005), me deparei com 

os inúmeros conteúdos abaixo listados resumidos em uma apostila:  

1- Linguagens artísticas (arte cênica como teatro, dança e circo) 

2- O nascimento do teatro 

3- O teatro elisabetano 

4- Elementos teatrais 

5- Diversos estilos de peças teatrais 

6- O teatro dramático 

7- O teatro épico 

8- Teatro do absurdo 

9- Teatro moderno 

10- Diferentes espaços físicos para a cena teatral 

11- Teatro no Brasil 

12- Teatro em Natal 

           

Questionei a quantidade de conteúdos para serem trabalhados em apenas 

nove meses, mas tentei me adaptar e, quando passei a trabalhá-los na prática, pude 

ter a certeza de que não havia sentido reformular tópicos demasiados e pouco 

aprofundamento das vivências. 

Os conteúdos citados acima haviam sido escolhidos, no ano de 2008, pela 

coordenação pedagógica da escola e pela equipe dos professores de Artes. Porém, 

o livro didático foi escolhido por mim, pelo fato de não trazer definições fechadas 

sobre os fazeres e estilos teatrais. Os alunos precisavam pesquisar em outras fontes 

para desenvolver os temas que eram abordados e o livro foi usado como apoio e 

não como material prioritário. 

Dessa forma, pela experiência vivenciada em 2010 e 2011, a partir da própria 
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percepção dos meus alunos e através de seus depoimentos, percebi que meu 

planejamento corria um grande risco de transformar-se num “curso teórico”, pois, a 

partir do intento de trabalhar todos os conteúdos impostos, teria que lançar mão de 

uma carga horária mais dilatada.  

Consegui, então, a redução do conteúdo para o ano seguinte (2011), 

reescrevendo a apostila e adotando o livro como paradidático, focando na 

fundamentação teórico-prática de tudo que fosse trabalhado, priorizando os jogos 

teatrais. 

 

Encontramos no ato de levar o jogo teatral para a escola, um meio 
valioso de proporcionar ao aluno uma educação estética, fundada na 
experimentação, na relação sensível e direta com o espaço e com o 
outro, na produção e apreciação de formas e imagens teatrais, que 
lhe permitam experimentar e criar novos universos simbólicos, 
dotados de maior significação para sua vida. (TELLES, 2009, p. 49) 

 

Eu já sabia  que não seria possível elaborar uma fórmula concreta para 

trabalhar teatro na sala de aula, pois, considerando também que as turmas 

apresentam resultados e reações diferentes, ao invés de pensar numa única 

metodologia, a qual poderia tornar-se irredutível, procurei criar possibilidades e 

diretrizes que estariam inseridas em parâmetros metodológicos junto aos conteúdos 

preestabelecidos, afinal, 

 

O professor é um guia, um orientador. É um parceiro dos jogos que 
irá propor, em que exerce a função de dar indicações e sugerir 
caminhos. Não aponta modelos a serem seguidos, mas oferece 
oportunidades de encontro de cada um consigo mesmo. Esse 
professor é um parceiro de seus alunos e deve, mais do que tudo, 
amar e respeitar seus corpos e o seu próprio, para poder observar 
atentamente as suas expressões, manifestas ou escamoteadas, ao 
mesmo tempo que sente seu próprio corpo,  que certamente também 
fala uma língua que os alunos entendem e com a qual dialogam 
mesmo no silêncio. (TELLES, 2009, p. 222). 

 

Como a maioria dos alunos que compunham as turmas não tinham o costume 

de assistir peças teatrais, optei por trabalhar o “Teatro em Natal” como conteúdo 

inicial, para que tivéssemos vivências teatrais e, consequentemente, pudessem 

conhecer o teatro da cidade em que viviam. Sendo assim, entendi que o teatro 
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precisava estar mais próximo da realidade que atuava e por isso o primeiro conteúdo 

a ser trabalhado foi o “Teatro Potiguar”.  

Devido à história da colonização brasileira, abordada no primeiro capítulo 

deste trabalho, nossa referência teatral volta-se para a Grécia e assim, decidi que 

esse seria o segundo conteúdo a ser abordado. Os alunos entenderam que não se 

tratava do nascimento do teatro, pois não queríamos e nem poderíamos ignorar as 

manifestações cênicas do resto do mundo, mas sim do teatro grego.  

Encontrei nos livros de Stanislavski uma linguagem para a compreensão do 

teatro dramático, pois haviam muitos exemplos sobre suas propriedades, em 

seguida, encontrei nos livros de Fernando Peixoto dados sobre Brecth, priorizando o 

teatro épico. Dessa forma, escolhi trabalhar com o teatro dramático como uma 

linguagem mais tradicional e o teatro épico como algo mais revolucionário, devido ao 

contexto mundial em que o mesmo estava inserido. Assim, os alunos perceberiam 

várias formas de trabalhar teatro. 

Para finalizar os conteúdos, entendi que havia mais fundamento dialogar com 

o teatro brasileiro, pesquisando sobre autores que escreveram e continuam a 

escrever a história do teatro no Brasil, já que estava subentendido que os alunos 

haviam adquirido uma base teatral através dos conteúdos estudados anteriormente 

e tinham, portanto, mais liberdade para comparar, questionar e pesquisar sobre o 

teatro no país em que vivem: 

Elenquei  os conteúdos da seguinte forma:  

1- Teatro Potiguar 

2- Teatro na Grécia   

4- O Teatro Dramático 

5- O Teatro Épico 

6- Teatro no Brasil 

 

Como a proposta era trabalhar o teatro potiguar, um dos requisitos avaliativos 

era o de assistir no mínimo uma peça durante o mês de março. Nesse período, 

ofereci às turmas opções de teatro em Natal, a partir das peças encenadas nas 

igrejas de seus bairros até os espetáculos que aconteciam na Casa da Ribeira, 

Barracão Clowns, Teatro Alberto Maranhão, entre outros. Dos trinta grupos que se 
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formaram, totalizando as cinco turmas, vinte e cinco foram assistir pelo menos a um 

espetáculo. 

Sobre esses espetáculos assistidos, eles ficaram curiosos para saber como 

era assistir uma peça profissional de perto. Consequentemente, encontrei com 

muitos desses alunos nos espetáculos da cidade, mas eles não estavam lá na 

condição de meus alunos e nem o espetáculo estava dentro de um projeto 

educacional. O meu objetivo, naquele momento, era  fazer com que descobrissem a 

qualidade dos diferentes teatros em e que esse lazer ou estudo aparecesse como 

opção ao cotidiano de cada um. 

Merece destaque um fato ocorrido foi numa noite de sexta-feira, quando 

resolvi assistir a um espetáculo na Casa da Ribeira16 e encontrei um grupo de 

adolescentes (meus alunos) que haviam combinado de assistir ao mesmo 

espetáculo. Depois do evento, fui com eles até o camarim e lá conheceram os 

artistas e conversaram sobre o processo da peça.  A foto abaixo foi tirada nesse 

momento, uma ocasião muito especial para todos nós ali presentes. 

 
Fotografia 5- Professora Gisele e Giovanna Araújo – dançarina  
                    Atriz - Na Casa da Ribeira com alunos do colégio Nossa 
                    Senhora das Neves, em 2011. 

 

                                                           
16

 O Espaço Cultural Casa da Ribeira foi inaugurado no dia 06 de março. O casarão abriga 102 anos 
de história (construído em 1911).  A Casa está localizada no bairro da Ribeira, em Natal, e é tombada 
pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. 
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Utilizamos o livro para pesquisar sobre a história do teatro na Grécia, teatro 

épico e teatro no Brasil. Fizemos isso com o olhar crítico, lembrando que aquela era 

a visão de um autor. Com essa postura, incentivava os alunos a pesquisarem outras 

fontes, como foi o caso do estudo sobre o teatro dramático, quando um aluno levou 

para a aula  um livro de Constantin Stanislavski chamado A preparação do ator.  

Muitas vezes, eu preparava aulas com slides visando facilitar a assimilação 

do conhecimento pelo aluno. Depois de analisarmos a teoria, eu encontrava espaço 

para as práticas, postura que modifiquei no ano seguinte. 

Concluo que a teatralidade precisa ser trabalhada de uma forma espontânea, 

contínua e criativa, afinal, cada um de nós possui um universo surreal e, na 

personalidade de um adolescente, essa fantasia ainda é mais forte, inconsciente e 

fundamental para ser trabalhada e resignificada nas aulas de teatro, sendo assim: 

 

É essencial, nas escolas, a promoção da experiência teatral (no fazer 
e no apreciar teatro) de qualidade, instância privilegiada de interação 
dos jovens e adultos com os aspectos lúdicos, estéticos e éticos do 
teatro, capaz de proporcionar-lhes a ampliação das suas concepções 
sobre o mundo e a conscientização das possibilidades 
transformadoras das suas ações (SANTOS; SPRITZER, 2012, p. 46). 

 

No terceiro capítulo desta dissertação, irei propor algumas diretrizes, a partir 

da experiência com o 9° ano C, utilizando um plano pedagógico mais organizado 

metodologicamente, portando competências, habilidades, conhecimentos, 

estratégias e processos avaliativos, lembrando que 

 

[...] a ação de planejar um curso requer do educador uma atitude 
criadora, a seleção de conhecimentos e práticas que tornem 
possíveis descobertas e construção de saberes, desconsiderando o 
método enquanto modelo pronto. Essa é uma tarefa essencial ao ato 
de ensinar, pois “os encaminhamentos didáticos expressão a 
seriação dos conteúdos da áreas e as teorias da arte e da educação 
selecionadas pelo docente”. Contudo, como este precisa conhecer 
referenciais e utilizá-los na prática pedagógica, é recomendável que 
se aproxime de experiências sistematizadas, teorias, pesquisas, e, 
sobretudo, que participe de oficinas práticas no seu campo de saber. 
(SANTANA, 2009, p. 34). 

 

A expressão do sentimento e a efetuação de ações cênicas irão percorrer 
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alguns métodos e o teatro não aparecerá como extensão da realidade em que 

vivemos, mas como uma nova significação para essa realidade. 
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4 UM CORPO MAIOR EM UMA TURMA MENOR: ENCONTRANDO CAMINHOS E 

   DESCOBRINDO NOVAS ESTRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

   LINGUAGEM TEATRAL 

 

4.1 JANEIRO DE 2011: UM NOVO OLHAR SOBRE O UNIVERSO TEATRAL  

 

A turma do 9° ano C era uma classe com um número menor de alunos porque 

havia uma aluna com surdez profunda e as aulas precisavam ser diferenciadas e 

adaptadas para que Fernanda Montenegro17 pudesse acompanhar os conteúdos 

ministrados. Fernanda não tinha dificuldade de aprendizado, era uma adolescente 

desprovida apenas da audição tímida, temperamental, possuía opiniões próprias e 

se comunicava com todos seus colegas que mesmo sem o conhecimento de 

LIBRAS  (Língua Brasileira de Sinais), aprenderam a se comunicar com ela.  

O corpo, o olhar, os gestos e a respiração de Fernanda falavam por ela. 

Nessa turma havia uma sensibilidade diferencial que chamava a atenção de todos 

da escola e por isso os professores a promoveram, em nível de brincadeira, a 

melhor turma. 

Mais tarde, concluí que, dadas as características daquela turma, algumas 

prerrogativas que lhes eram atribuídas diferenciavam-na das demais, pois, nessa 

turma prevaleciam os melhores e mais elaborados planos de aula, pensados em 

cooperação conjunta entre professores e alunos. Todos eram parceiros e haviam 

aprendido que, juntos, tinham uma força maior: canalizaram essa força a favor do 

aprendizado e de novas descobertas. 

Decidi, então, escolher essa classe, o 9º C, para analisar mais 

profundamente. O critério que usei para a escolha dessa turma foi único: era a turma 

menos numerosa, com apenas 25 alunos. Foram meus alunos nos 8° anos (2010), 

nos 9° anos (2011) e na 1° série do Ensino Médio (2012). O 9° ano C era oriundo do 

8° C e 7° ano C e, quando os conheci, já estavam no nível do 8° ano C .Dos quatro 

oitavos anos, cada um possuía uma característica própria:  

- a Turma “A”, com 42 alunos, era ativa, participativa, questionadora e muito 

                                                           
17

 Fernanda Montenegro (nome artístico de Arlette Pinheiro Esteves Torres) nasceu no Rio de 
Janeiro, no dia 16 de outubro de 1929, é uma atriz brasileira de cinema, teatro e televisão. 
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criativa;  

- A “turma „B”, com 40 alunos, embora também participativa e criativa, era a 

mais agitada, mas, em muitos momentos, bastante cooperativa; 

- A turma “D”, com 44 alunos, que também possui qualidades positivas para o 

trabalho criativo, era mais trabalhosa, no sentido de exigir maior esforço de 

concentração e interesse nas propostas que lhes eram apresentadas nas aulas; 

- A turma “C”, com 25 alunos, embora não fosse nem melhor nem pior que as 

outras, oferecia melhores condições de trabalho, devido ao menor número de alunos 

e algumas condições de acompanhamento pedagógico que potencializavam o 

trabalho ali realizado. A sala, estruturalmente bem menor, possuía apenas um 

inconveniente: um ventilador de parede muito barulhento, cujo ruído interferia nas 

aulas. Como já mencionei, as características diferenciadas para essa turma 

decorriam do fato de uma das alunas possuir surdez profunda, condição esta que, 

por motivo de lei, obrigava a escola a colocá-la em uma sala com, no máximo, 25 

alunos. Também não havia, em sala, um profissional com conhecimento de LIBRAS 

e, em todo o quadro de professores da escola, apenas uma professora dominava 

essa linguagem. 

Contar com uma aluna surda em sala não foi o aspecto que me chamou mais 

a atenção, pois compreendo a surdez como uma limitação e não como algo que 

impeça alguém de aprender e vivenciar os conteúdos a serem trabalhados. O que 

mais me chamou a atenção nessa turma, porém, foi o espírito de colaboração. Uma 

prova disso é que maioria da turma se comunicava com Fernanda, pois, no dia a dia, 

haviam aprendido um pouco de LIBRAS e desenvolveram certos códigos entre eles, 

o que facilitava a comunicação. Percebe-se, então, que 

 

os atos de cognição no ser humano são construídos no próprio 
processo da vida. Como viver é conhecer, cognição é vida.  
Pensamentos, emoções e ações estão entrelaçados com nossos 
desejos e afetos, expressando a totalidade do ser humano. Ao 
considerarmos essas premissas, consideramos também a 
necessidade de criarmos ambientes de aprendizagem em que 
prevaleçam a cooperação, a alegria e o prazer em aprender. (SILVA, 
2008 , p. 111). 

 

Preparava-me todos os finais de semana para elaborar aulas com base no 
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plano anual de conteúdos e tópicos a serem desenvolvidos. Percebi, todavia, sob 

uma ótica retrospectiva, que um plano anual difere integralmente de um projeto 

pedagógico. Não há como fechar o círculo se tentarmos elaborar os dois junto a uma 

metodologia paralela; é preciso que estejam juntos, simultaneamente. 

O colégio Nossa Senhora das Neves possui um Projeto Político-Pedagógico 

desde 2008, constituído de uma história da escola, os pontos fortes e fracos, as 

principais necessidades, os encaminhamentos básicos para as ações pedagógicas, 

principais autores (educadores) que dialogam com as propostas metodológicas, 

quadro de metas prioritários para o rendimento escolar e reflexões sobre a 

Educação. A partir de 2011, além desse documento, cada área de conhecimento 

estabeleceu um projeto pedagógico, contendo as competências, habilidades, 

conhecimentos, estratégias e processo avaliativo. O plano anual sempre existiu, 

sendo dividido em três trimestres, contendo os conteúdos específicos de cada 

disciplina, o número de aulas, o processo dos trabalhos e os temas abordados para 

cada avaliação. Esse plano anual fica disponível no site da escola, podendo ser 

modificado de acordo com as prioridades estabelecidas. 

Com vistas a obter mais informações acerca da turma com a qual iria 

trabalhar, tentei me reunir com os professores que haviam lecionado para aqueles 

alunos nos anos anteriores, nos sétimos anos, e (ou) no “7° ano C” especificamente. 

Tivemos contatos preliminares, contudo, não foi possível realizar um encontro mais 

consistente onde pudéssemos aprofundar meu conhecimento acerca das 

necessidades daqueles alunos. 

Essa dificuldade de estabelecer um espaço de troca de informações com os 

colegas pode ser atribuída ao fato de estarmos sempre tão sobrecarregados de 

atividades e tarefas que, em função de nossas necessidades de sobrevivência junto 

àquele universo escolar de grande porte, temos que responder por um número 

excessivo de turmas, não restando muito tempo para fomentar a troca de 

experiências. 

Pensar que um professor tenha que assumir 14 turmas, com uma média de 

45 alunos por turma, como condição para obter uma remuneração mais digna é um 

cenário quase surreal, pois, como planejar, executar, acompanhar e avaliar, de 

modo satisfatório, um trabalho pedagógico de um único professor junto a um 
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universo de aproximadamente 630 alunos? 

Portanto, nesse contexto, as falhas são quase incontornáveis, no entanto, 

ainda assim, mantemos nosso ritmo de trabalho, elaborando o planejamento da aula 

seguinte com uma antecedência mínima de sete dias. Isso não significa que essa 

atividade esteja plenamente de acordo com os parâmetros previstos no projeto 

pedagógico, pois a imponderabilidade de um cotidiano escolar dessa natureza é 

muito maior que os nossos esforços de planejamento. 

Nesse contexto, investi em um projeto “cênico-musical”, com maior ênfase na 

prática, como forma de estimular meus alunos a desenvolverem uma aprendizagem 

de Teatro de forma mais efetiva, e priorizei conhecer pessoalmente as 

particularidades e perfil de cada aluno do 8º ano C, com a intenção de, pelo menos 

nessa turma, obter resultados mais satisfatórios. 

A parte positiva aconteceu devido ao amadurecimento e crescimento desses 

alunos de uma forma não prevista, resultando num aprendizado mútuo.  

Primeiramente, observei que Fernanda se espantava quando a porta batia ou 

um avião passava. Ela não ouvia; ela sentia. E todos da sala já compreendiam esse 

fato. Sendo assim, os exercícios e dinâmicas musicais começaram a ser realizados 

sem muitas dificuldades pela turma como um todo. Fernanda, que é uma menina, na 

maioria das vezes, séria e insegura, ria e acompanhava esses exercícios, 

variavelmente mais participativa que os outros, pois possuía uma maior 

sensibilidade para captar as vibrações produzidas pelos sons a sua volta. 

Abaixo, segue um exercício feito durante o ano com essa turma:   

Exercícios das palmas: 

1- A professora trabalha com as palmas, começando “batendo uma vez”. 

Em seguida, a turma repete com a mesma duração, tempo e tensão.  

2- A professora muda a duração e os alunos repetem. 

3- A professora muda a duração, tempo e tensão, e os alunos repetem. 

4- A professora passa, através do olhar, para um de seus alunos criar 

uma “composição através de seu corpo (a base são as palmas, mas o movimento 

corporal criado também é repetido). O aluno cria e os outros repetem (inclusive a 

professora). 

5- O aluno passa, através de um olhar para outro aluno, a criar sua 
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composição para ser repetida por todos os outros. 

Através desses procedimentos, todos participam e o exercício voltado para a 

prática tinha duração média de vinte minutos. O tempo restante era preenchido com 

debates sobre o exercício, enfatizando a teoria musical adquirida através da prática. 

Os alunos sorriam, brincavam e não percebíamos o tempo passar. Não havia 

um limite estabelecido para trabalhar com os sentimentos, emoções e técnica. O 

limite estava dentro de cada um e muitas vezes ultrapassávamos esses limites sem 

perceber. Foi o caso de Fernanda, que naturalmente venceu sua timidez e se 

sobressaiu no exercício das palmas como ninguém esperava. O seu limite estava na 

timidez e não na surdez.  

Observando essa turma e conhecendo melhor cada aluno, muitos 

questionamentos começaram a aparecer, como por exemplo: 

1- Como lidar com as diferenças de uma maneira franca?  

Parti do princípio de que a realidade dessa turma era tão delicada quanto de 

qualquer outra, tendo em vista que os modelos de Arte inseridos em suas realidades 

eram precários perto de tudo que havia para ser estudado através da vivência. Mais 

uma vez me identifiquei com Lecoq (2010) quando o próprio assumiu perceber as 

transformações de seus alunos, onde os mesmos começaram a apresentar um olhar 

mais crítico e escolhas mais cautelosas. 

Priorizando o “sentir” para depois “ouvir”, a turma subdividiu-se em estilos 

musicais diferentes, com a consciência de que esse saber contribuiria positivamente 

em suas vidas. 

Em decorrência dessas ações, outras perguntas começaram a surgir:  

2- Porque o 8° ano C era considerada a “melhor” turma para dar aula e 

desenvolver projetos?  

3- Como dialogar com um aluno dotado de uma sensibilidade à flor da 

pele?   

4- Como trabalhar música com uma aluna com surdez profunda?  

5- Como trabalhar a insegurança de alguns deles? 

6- Como estimular a liderança dos outros que se colocavam nesse perfil? 

Finalmente: como trabalhar todas essas particularidades na cena musical? 

Apesar de Música não ser um pré-requisito para o estudo de Teatro, pude 
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adotar essa linguagem como um instrumento de trabalho para desenvolver minha 

programação pedagógica em Ensino de Teatro, portanto, uma escolha 

particularizada no contexto de minha atuação.  

A linguagem musical possui um nível de abstração que facilita a comunicação 

em diversas outras linguagens dentro do próprio contexto musical a trabalhar, 

partindo da música erudita, até a “música midiática”. 

Objetivando trabalhar música na sala de aula, não era preciso ensinar 

grandes acordes ou a leitura e escrita tradicional, em códigos. Para desenvolver um 

olhar sensível para a música, é pré-requisito básico que o aprendizado aconteça 

com naturalidade, prazer e confiança. 

Segundo Penna (2008), a prioridade não é aprender música através de 

leituras de partituras de uma forma mais formal e imediata. Antes, porém, é 

necessário entender de que forma a linguagem musical tradicional aparece, a sentir 

os sons e os estilos musicais. 

Além de sentir e ouvir música, é preciso perceber o que essa arte causa em 

cada um. Durante esse processo de descoberta, o aluno desenvolve a sensibilidade 

necessária para perceber o material sonoro e dar significado ao mesmo. Em outras 

palavras, reconhecê-lo. Dessa maneira acontece a musicalização, pois, 

 

Concebemos a musicalização  como um processo educacional 
orientado, que, visando  promover uma participação mais ampla na 
cultura socialmente produzida, efetua o desenvolvimento dos 
instrumentos de percepção, expressão e pensamento necessários a 
apreensão da linguagem musical. (PENNA, 2008, p. 47). 

 

Os conteúdos que foram propostos precisavam ser compreendidos, 

provocando desafios e gerando possibilidades diferentes, porém reais. Se 

começávamos o trimestre a eleger os oitavos anos com a perspectiva de trabalhar 

conceitos musicais, isso geraria certo incômodo para quem nunca havia estudado 

música. 

Substituindo esse tema pelo surgimento da música, desde os primeiros sons 

a serem trabalhados por teóricos e por sons que até hoje produzimos e percebemos, 

a aula tornava-se mais rica e prazerosa. 

Antes de abrir o livro sobre teoria musical, fizemos experimentos na própria 
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sala de aula, tentando perceber os sons externos e os internos (do nosso próprio 

corpo), criando dinâmicas que trabalhavam, por exemplo: o silêncio e o barulho; a 

música e a canção; a teoria escrita e vivenciada. 

A programar minha postura, essas dinâmicas foram se transformando em 

jogos teatrais e musicais, pois tinham como base a concentração, criação, prontidão, 

entre outros elementos básicos, tais como nos jogos teatrais, por exemplo, do 

Fichário  de Viola Spolin (2001). 

A base das aulas de música passou a significar uma experiência adquirida por 

eles. Para isso, utilizei a sala de vídeo e data show. Nessa sala, preparava as aulas 

utilizando diversas imagens, vídeos e clipes musicais. Conseguia fazer recortes de 

cenas, musicais, óperas e também elaborar aulas teóricas com os recursos das 

animações do computador. 

Submeti-os à apreciação de variadas gravações de músicas e pedi para que 

escrevessem o que sentiam quando ouviam determinada canção. A partir daí, pude 

conhecer melhor o perfil de cada um deles, e  eleger o que era prioritário nesse 

processo percebendo o que consistia prioridade. 

O terceiro passo cedeu lugar a alguns códigos musicais: notas, claves e 

outros. Nessas aulas, aprendemos a ler partituras de forma lúdica e prazerosa. 

Assim, adaptei e apliquei a atividade junto à turma. Essa atividade teve como 

objetivo proporcionar aos alunos a vivência de um processo de composição livre, 

fazendo com que o discente ampliasse ainda mais suas estratégias de ensino em 

sua prática. 

Essa dinâmica explorou uma canção em escala maior e os intervalos da 

escala em Dó maior das notas musicais em sua letra e melodia, “cantarolando” 

durante toda a música:  

 

“Todo dia vou à escola porque gosto de estudar. 

DO, RE, MI FA SOL LÁ SI DO SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DÓ 

Na segunda... (DÓ  RÉ) 

Na terça... (DÓ MI) 

Na quarta... (DÓ FÁ) 

Na quinta... (DÓ SOL ) 
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Na sexta... (DÓ LÁ ) 

E no sábado... (DÓ SI SI ) 

Eu vou pra casa descansar. 

DO, RÉ, MI, FA, SOL, LÁ, SI, DÓ,” 

 

O objetivo geral foi levá-los a tomar conhecimento das notas musicais, 

despertando a sensibilidade rítmica e a percepção da escala em dó maior e 

intervalos, pela sonoridade das palavras. 

Contemplei, ainda, o desenvolvimento da afinação vocal, a percepção auditiva 

e a socialização dos alunos. A atividade também pode ser aprofundada de acordo 

com a faixa etária do público-alvo. Todos eles cantaram, riram e consequentemente 

aprenderam. Nessa etapa encerrei o primeiro trimestre. 

No segundo trimestre os alunos participavam ainda mais da aula, a ler o livro 

paradidático – Pequena viagem pelo mundo da música, escrito por Cynthia Gusmão. 

Preenchia uma lista de alunos colaboradores que se ofereciam para ler, questionar e 

responder. A lista era desmedida e, muitas vezes, nem todos conseguiam tomar a 

palavra na mesma aula, mas o fato de terem tido a iniciativa em participar 

ativamente já era motivo de grande importância para o trabalho. 

Outro elemento que intermediou no desenvolvimento da apreciação foi a 

presença da música na própria sala. Transportava o equipamento de som para a 

sala de aula com diferentes tipos de CD e, de acordo com o contexto estudado, 

apagava a luz e colocava a música ou parte dela para ser ouvida. Um exemplo 

desse estilo de aula teve lugar quando começamos a trabalhar música erudita. 

Nesse momento, Fernanda, a aluna surda de que já falamos, colocava as 
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mãos em cima das caixas de som, para que pudesse perceber as vibrações. 

Para a maioria dos meus alunos não fazia sentido uma música sem letra, pois 

acreditavam que o entendimento aparecia por intermédio da mesma. Nesse caso, eu 

contava a história daquela música e de sua importância dentro do contexto artístico, 

utilizando algumas habilidades, na condição de atriz, como a interpretação, por 

exemplo. Em seguida, apagava a luz e colocava a citada música. A percepção 

mudava completamente. 

A música na sala de aula também era vista como um produto social que 

precisava de um novo significado no sentido de obter percepções sociológicas 

diferentes e ativas.  

Como educadora, favoreço o processo de mediação, juntamente com o 

exercício da ação, por meio de aulas que trabalhem o senso artístico e crítico, 

diálogos e problematizações.  

Desta feita, percebi os alunos compreendendo e interagindo com as 

diversidades culturais (musical e teatral) com características de diferentes 

expressões humanas, através de um conhecimento construído unicamente por eles. 

Passamos por jogos, dinâmicas e criações rítmicas até chegar às cenas no 

palco do auditório, onde tínhamos como principal objetivo a criação artística. 

No último trimestre amadurecemos a ideia de uma nova criação sobre uma 

obra já existente. Escolhemos, juntos, cinco artistas, para que fossem criados cinco 

grupos com propostas de estilos bem diferentes. É claro que poderíamos ter optado 

por um único artista e trabalhar sobre as obras do mesmo, mas achamos que seria 

mais divertido e rico se trabalhássemos artistas clássicos como por exemplo Mozart 

e Villa Lobos, até artistas e bandas atuais, como banda Grafitth, Ivete Sangalo e 

Zeca Baleiro. 

Fizemos um sorteio e todos conseguiram participar. O desafio era não usar 

um CD pronto e sim reproduzir uma música escolhida através de sons e de 

expressões corporais.  

Os grupos que ficaram com artistas mais clássicos destacaram-se, pois 

entenderam que precisariam de mais esforço para reproduzir uma música de Mozart, 

por exemplo, no entanto, o grupo que ficou com a banda Grafith fez sua 

apresentação de uma forma desorganizada. No debate, eles alegaram que, por 
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tratar-se de músicas simples, sem praticamente nenhuma complexidade, não teriam 

trabalho de montar e por isso não se dedicaram como deveriam. 

Enfim, todos os grupos chegaram à conclusão de que não existia estilo 

melhor ou pior, e sim diferentes, e que independente do estilo, tinham que trabalhar 

e criar com a mesma intensidade. No decorrer das aulas, também vivenciamos o 

som da chuva através dos seguintes procedimentos: 

Jogo: Sons da chuva. Autoria: desconhecida. Adaptei de acordo com a 

realidade da turma citada. 

Ação: passo 1: os alunos ficariam de pé, à frente de sua mesa ou carteira, 

divididos em grupos pelas fileiras (fileira 1, 2, 3...) Passo 2: A fileira 1 começaria a 

estalar os dedos, em seguida, a fileira 2, e assim sucessivamente. Chegaria o 

momento em que todos estariam a estalar os dedos ao mesmo tempo e o som 

ficaria mais intenso. Passo 2: a fileira 1 vai diminuindo gradativamente o andamento 

dos estalos até sua total finalização; a fileira 2 procederia da mesma forma e assim 

sucessivamente até o corte final. Passo 3: Todos recomeçariam ao mesmo tempo a 

bater com dois dedos na palma da mão e quando o som estivesse forte, sob 

comando do professor, todos pulariam no chão (trovão). Passo 4: as batidas na 

palma da mão continuariam e o processo se repetiria com o segundo pulo (segundo 

trovão). Passo 4: As batidas diminuiriam e o professor apontaria para as fileiras a 

determinar gradativamente o corte das batidas, em seguida,  sentando em suas 

cadeiras. Passo 5: Todos os alunos sentados em seus lugares abririam espaço para 

um debate sobre as sensações sobre o fazer o som da chuva. Se a turma for muito 

grande ou muito agitada, poder-se-á usar a estratégia da escrita, ou seja: Cada um 

escreveria o que sentiu e o que aprendeu; o professor, por sua vez, leria, sem citar 

nomes, na mesma aula, ou na aula seguinte, todas as impressões. Objetivos: essa 

atividade proporciona a participação de todos sem medo ou traumas, tendo como 

objetivo a percepção de sons fortes e fracos e noções de percussão corporal, ou 

seja, o que denomina-se métrica musical. Nesse caso, os alunos começam a 

perceber seus corpos de outras formas, vivenciam o conteúdo. Somente depois o 

professor informa o nome ou a definição do aprendizado (no caso: métrica musical). 

Além disso, pude transformar esse momento em cena, partindo do pressuposto de 

que cena é ação. A cena era um grande temporal. Contextualizei cada gota de 
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chuva como personagem e a atenção, sintonia e prontidão como fator prioritário para 

o temporal acontecer em todas as etapas: chuvisco, chuva forte, trovão, chuva fraca, 

chuvisco e silêncio.    

Dessa forma, os alunos estavam sendo inseridos no universo musical a partir 

de uma prática, a qual favoreceu a discussão posterior sobre a teoria os elementos 

musicais que foram trabalhados e suas receptivas funções, pois, de acordo com 

Penna (2010, p. 44), 

 

Como decorrência de todas as reavaliações empreendidas, 
concebemos a musicalização como um processo educacional 
orientado que se destina a todos que, na situação escolar, 
necessitam desenvolver ou aprimorar seus esquemas de apreensão 
da linguagem musical – mesmo que sejam adolescentes ou adultos. 
Necessitam, porque foram privados socialmente das condições para 
desenvolver tais esquemas em sua vivência cotidiana prévia à 
escola, cabendo, portanto, aproximá-los da música, em suas 
diversas manifestações (inclusive eruditas). 

 

Para Cecília Meireles18, Selena Gomes e Emma Watson19 , o trabalho com 

música e dança foi de identificação e descoberta. Principalmente pelo fato de terem 

tido a oportunidade de mostrar suas criações coreográficas e musicais no palco do 

auditório da escola. Seguem, abaixo, os depoimentos dessas alunas: 

 

Os momentos mais significativos das salas de aula do oitavo ano 
foram os quais discutimos sobre a dança, pois esse assunto me 
interessa bastante pelo fato de sempre estar ligada a esse tipo de 
arte. Além dessa minha paixão pela dança, a professora Gisele 
sempre abordou esse assunto com bastante cautela, mostrando 
todos os detalhes a partir de fotos, vídeos, jogos e explicações bem 
claras. Gostei bastante de ter aprendido sobre a dança e de poder ter 
mostrado esse aprendizado a partir de um trabalho em que no 
auditório, eu e meu grupo apresentamos uma coreografia de dança. 
Tudo isso me encantou. (Cecília Meireles,14 anos). 
 
As aulas de arte do 8° ano foram de uma extrema importância para 
os meus conhecimentos sobre música e dança, com momentos 
divertidos e educativos. Assistimos filmes e vídeos sobre dança, o 
que nos proporcionou uma aula diversificada  e divertida. Realizamos 

                                                           
18

 Cecília Benevides de Carvalho Meireles (Tijuca, Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1901 – Rio de 
Janeiro, 9 de novembro de 1964) foi uma poetisa, pintora, professora e jornalista brasileira. É 
considerada uma das vozes líricas mais importantes das literaturas de língua portuguesa. 
19

 Emma Charlotte Duerre Watson (Paris, 15 de abril de 1990) é uma atriz e modelo britânica nascida 
na França, famosa por ter interpretado Hermione Granger nos filmes da franquia Harry Potter. 
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um trabalho que eu gostei muito de fazer, onde  tínhamos que 
montar uma apresentação de dança e ter um grande contato com a 
música. (Selena Gomez,15 anos). 
 
No 8° ano as aulas de arte eram muito diversificadas e faziam com 
que nós alunos pudéssemos interagir melhor. Houve momentos em 
que tínhamos que escutar uma música e sair do “mundo real”. Para 
mim, esse foi momento mais significativo durante todo o ano. ( Emma 
Watson, 14 anos). 

 

Com o intuito de desenvolver o projeto teatral no ano seguinte, comecei a 

entender melhor os questionamentos dos meus alunos, e as respostas que obtinha 

através das minhas perguntas e afirmações. A partir da base teórica comecei a 

implantar fundamentos para a metodologia que pretendia desenvolver com eles, 

enfatizando laboratórios e experimentos em sala de aula. 

Reencontrando a mesma turma no ano seguinte, elaborei um plano mais 

consistente para os nonos anos, o qual consta nos anexos deste trabalho. 

No início do trimestre, os alunos assistiram a um espetáculo teatral por conta 

própria. Em outras palavras, não houve apoio logístico , por parte da escola, para 

que eles pudessem ir ao teatro. Portanto, foram estimulados a ter iniciativa de 

programar uma ida ao teatro. Após essa experiência, fizemos um grande círculo, 

com o intuito de promover uma discussão sobre as peças. Esse procedimento já foi 

citado no capítulo anterior de uma forma mais ampla. 

A maioria dos alunos do 9° C optou pela peça “O Capitão e A Sereia”, 

encenada pelo grupo Clowns de Shakespeare, da cidade do Natal. Isso ocorreu 

devido ao estudo do teatro épico, dramático e da inexistência da quarta parede. 

Paralelo a esses eventos, criamos várias cenas em sala de aula, onde alguns 

alunos participavam como encenadores e os outros observavam. Em algumas aulas, 

eu reservava os vinte minutos finais para essas práticas. Trabalhamos dessa forma 

durante o segundo e terceiro trimestre, experimentando exercícios como o da 

“respiração coletiva”, “espelho” e “pergunta” citados nos anexos. 

Argumentei em sala de aula que eu não poderia falar, contar e nem propor 

cenas teatrais se o teatro não fizesse sentido para eles, a considerar ainda o fato de 

que alguns nunca haviam frequentado nenhum teatro. 

Celso Antunes (2004) defende, em seu livro Metáforas para aprender a 
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pensar e em seu vídeo “Transformando Informação em conhecimento” (2006), que é 

possível estimular o aluno ao aprendizado de uma forma lúdica, através da vivências 

e do cotidiano de cada um, respeitando suas particularidades e possibilitando novos 

caminhos. 

 

4.2 MURRO EM PONTA DE FACA: COM TODOS OS PROBLEMAS EM DIVERSOS 

SETORES PÚBLICOS E PARTICULARES NO BRASIL FOI POSSÍVEL       

TRABALHAR TEATRO EM SALA DE AULA  

 

No decorrer do desenvolvimento da minha pesquisa com educação e artes, 

percebi que a questão não era somente a estrutura física das escolas, mas de 

cultura brasileira, onde não só na área da educação, mas a da saúde, dos 

transportes e de tudo que envolve diretamente o investimento do dinheiro público, 

está sempre em segundo plano.  

Mesmo que eu não mude o sistema de Educação no Brasil, em Natal ou no 

meu bairro, e apesar de todas as aflições, optei por deixar uma contribuição através 

de uma autocrítica ao meu próprio trabalho, a minha arte e às metodologias que 

desenvolvi com o 8° ano C e posteriormente, com o 9° ano C.  

Abaixo, seguem, três depoimentos nos quais as alunas fazem relação  entre o 

estudo realizado entre um ano e outro, ou seja, entre o 8º e o 9º ano: 

 

A influência da música e da dança no estudo do teatro foi que em 
todos esses tipos de arte há muita interação com o público. Então, de 
certa forma, estudar música e dança no 8° ano foi como um 
adiantamento do que iríamos enfrentar no 9° ano. (Cecília Meireles, 
14 anos). 
 
Para mim, ter trabalhado música e dança no 8° ano teve uma 
influência positiva para eu estudar teatro no 9° ano. Isso porque são 
todos gêneros que eu gosto muito e eles se complementaram 
quando foram estudados consecutivamente. (Selena Gomez, 15 
anos) 
 
O estudo no 8° ano em arte foi muito bom pra mim e nos ajudou a ter 
um olhar mais artístico e sentimental quando fomos trabalhar teatro 
no 9º ano. Para um musical, a música e a dança foi de extrema 
importância. (Emma Watson, 15 anos). 
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O fato de colocar um aluno em um palco, por vontade própria, dentro de uma 

escola, a meu ver, já é uma ação didática. Esse palco pode ser o auditório, a sala de 

aula ou qualquer outro espaço que caracterize um palco, de acordo com os objetivos 

que a cena ou o exercício teatral irão propor.  

Brecht, dialoga, através do teatro épico, com olhares críticos, sobre uma 

massa e não somente para um indivíduo. Segundo Teixeira (2008, p. 5), a partir de 

estudos que dialogam com Ingrid Koudella: 

 

Brecht fundamenta a teoria das peças didáticas em dois conceitos 
principais: o de modelo de ação  e o de ato artístico coletivo. No 
primeiro destes conceitos os textos das peças funcionam como 
modelos para experimentos que investigam, através da imitação e da 
improvisação, as relações entre os homens e que, portanto, são 
sugestões para exercícios artísticos coletivos, exercícios estes que 
reunidos formatariam um ato artístico coletivo, que, por sua vez, 
pode ser definido como um acontecimento teatral que interessa 
fundamentalmente a quem dele participa, porque contribui para o 
auto-conhecimento daqueles que se dedicam ao experimento. Os 
exercícios com os textos tornam os leitores seus atores – 
incentivando o revezamento dos papéis entre os participantes – e 
também seus autores, já que ao texto é reservada a característica de 
modelo, e, portanto, pode ser alterado.  

 

Nesse ponto, percebo que Lecoq possui uma linha de pensamento parecida 

com a de Brecht, pois, além de trabalhar com os espaços ao redor, evitando a 

priorização dos sentimentos e problematizações do ator (indivíduo), trabalham com o 

estranhamento e distanciamento, enfatizando uma preocupação com os objetivos 

didáticos de suas práticas teatrais. 

Como olhar para todos e conseguir alcançar a massa, no caso, a turma 

inteira? Jacques Lecoq criou uma metodologia que chamou de “pedagogia da 

criação”, na qual priorizava o “todo”: 

 

Em minha pedagogia sempre privilegiei um mundo de fora, não o de 
dentro. A busca de si mesmo, das próprias sensações íntimas, pouco 
interessa o nosso trabalho. O “eu” é sempre demais. É preciso ver 
como os seres e as coisas se movimentam e como  eles se refletem 
em nós. (LECOQ, 2010, p. 45). 

 

Pensando em Lecoq e em sua vontade de desenvolver uma metodologia que 
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funcionasse, desenvolvi um olhar mais intencional para observar o 9° ano C como 

um todo, além de cogitar possibilidades de fazer o trabalho acontecer. 

Identifiquei-me com alguns olhares inquietos de Bertold Brecht, especialmente 

em um de seus livros, Estudos sobre teatro. Nessa obra, o autor deixa claro a sua 

preocupação com um teatro didático e politizado, pois trata diretamente de 

problemas políticos, morais e básicos desde fome, frio, sede, até as causas das 

guerras mundiais. Essas peças acontecem de inúmeras formas, provocando 

inclusive o riso (humor negro).  O autor também afirma que o palco proporcionou o 

princípio da ação didática.  

Considerando a base da educação como a iniciativa da criança em guardar 

seus brinquedos depois de brincar, pedir desculpas caso magoe alguém, ser 

companheiro, amigo e colaborador. Considerando, ainda, a capacidade dessa 

criança aprender esses pequenos grandes ensinamentos na escola e em casa, 

supomos que certamente terá grandes chances de se transformar num adolescente 

sensível e num adulto consciente e feliz.  

Porém, como o teatro poderá contribuir didaticamente para formar a 

personalidade de um cidadão? Segundo minhas alunas (irmãs gêmeas), Bibi 

Ferreira20 e Cláudia Raia21, do 9º ano C, através do estudo de teatro na sala de aula, 

elas têm a possibilidade de “esquecer a vida” e podem criar histórias sem medos de 

parecer “ridículas”.  

Outro ponto sobre o qual Bibi se posicionou foi a segurança que adquiriu após 

as aulas, em relação às atitudes que deveria que ter na escola e na sua vida 

pessoal. Já Cláudia, afirmou que a liberdade de rir durante as aulas e a satisfação 

de ver a professora divertindo-se junto com a turma também fazem toda a diferença. 

Ambas afirmaram que a liberdade de criação de cenas para o palco e a 

improvisação nos jogos teatrais em sala a deixaram mais felizes, e a partir dessa 

felicidade, passaram a olhar a vida de outra forma, ou seja, com “um olhar mais 

sensível”. 

No 9° ano C, por mais que eu pudesse sugerir temas, fazer provocações, 

                                                           
20

 Bibi Ferreira, pseudônimo de Abigail Izquierdo Ferreira (Rio de Janeiro, 1 de junho de 1922), é uma 
atriz, cantora, diretora e compositora brasileira. 
21

 Maria Cláudia Motta Raia (Campinas, 23 de dezembro de 1966) é uma atriz, dançarina e cantora 
brasileira. 



71 

 

 

estimulando os alunos de várias formas, o trabalho somente poderia acontecer e se 

aprofundar se eles estivessem interessados, então, a franqueza também fazia parte 

da minha estratégia. 

Era preciso olhar para eles e perceber o que era interessante. Já estávamos 

no final do segundo trimestre quando ainda surgiam perguntas do tipo: “Eu posso 

fazer assim”? 

Percebia o quanto eles estavam acostumados a modelos prontos. Então, 

resolvi deixá-los completamente livres para escolherem seus próprios textos. Dessa 

forma, comecei a levar várias peças teatrais escritas para sala de aula, falava um 

pouco sobre o estilo de cada autor, informava os livros de teatro que haviam na 

biblioteca da escola e aguçava a curiosidade deles sobre curiosidade sobre os 

dramaturgos brasileiros. A turma se dividiu em grupos e foram escolhidos os 

seguintes textos teatrais: “O Auto da Compadecida” (Ariano Suassuna), “Confissões 

de Adolescentes” (Maria Mariana), “Rizi, a bonequinha preta” (Cléo de Albuquerque 

Mello) e “Aurora da Minha vida” (Naum Alves de Souza). O meu papel nessa fase 

era o de mediar e dar uma base para cada grupo com sugestões e desafios.  

Ocorreram vários experimentos com os quais fiquei muito feliz e até 

surpreendida, pois eles se envolveram mais do que eu imaginava, com textos 

maduros. Uns representando realidades e outros, com a total fantasia assumida. 

O primeiro grupo se apropriou de um projeto literário do colégio sobre as 

obras de Ariano Suassuna e montou uma cena da peça já citada, trabalhando com a 

figura de um coringa,  quatro personagens com seus figurinos caracterizados. 

Utilizaram um jogo de luz simples com o propósito de fazer com que o público 

percebesse que era dia. Não usaram cenário físico. Os objetos de cena eram 

imaginários, inclusive a arma do personagem: “Lampião”22. Não montaram um 

musical, mas elaboraram a trilha sonora e criaram uma sonoplastia adequada.  

O segundo grupo adaptou a peça de Maria Mariana, abordando temas que 

envolviam paixões mal resolvidas e conflitos familiares. Durante as cenas, eles 

cantaram, dançaram e falaram diretamente com a plateia. Experimentaram o uso de 

                                                           
22

 Virgolino Ferreira, conhecido como o "Rei do Cangaço" ou “Lampião”, nasceu em 7 de julho de 
1897, na pequena fazenda dos seus pais em Vila Bela, atual município de Serra Talhada, no estado 

de Pernambuco.  
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focos na iluminação e algumas cores como rosa e vermelho para o palco.  

O terceiro grupo optou por uma história lúdica, onde uma boneca ganhava 

vida durante a noite. Todos representavam brinquedos, com seus respectivos 

figurinos. Eles adaptaram a história de um livro e tiveram que criar suas próprias 

falas, priorizando temas como caridade, solidariedade e amor. A música era gravada 

e, em alguns momentos, era dublada pelos personagens.  

O último grupo se encantou com a peça “Aurora da minha vida” e fez uma 

adaptação do texto para a realidade escolar em que estavam inseridos. Montaram o 

cenário que representava sua própria sala de aula, buscaram elementos como a 

bandeira do Brasil, a palmatória, entre outros. Além disso, montaram uma 

coreografia que foi apresentada final do espetáculo. Abaixo, seguem duas fotos do 

grupo que representa esse último experimento: 

 

    Fotografia 6 – A sala de aula em cena 
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Foto 7-  Turma 9° C depois da apresentação da peça: “A aurora da minha vida” 

 
 

Assim sendo, obtive o depoimento de mais três alunas envolvidas no 

processo dos 9° anos C: 

 

Trabalhar com teatro no 9° ano não tem outra palavra para descrever 
a não ser... Inspirador. Teatro é um tema que me encanta, além da 
dança. Eu adorei poder conhecer cada detalhe sobre ele. Os 
melhores momentos durante as aulas foram os que a professora 
falava sobre peças que eram interessantes. O que era passado para 
o aluno era tão mágico que sempre dava vontade de participar de um 
grupo teatral. Os únicos momentos em que não gostei muito foram 
os que tivemos que aprender e saber diversos detalhes sobre tipos 
teatrais que não me agradavam muito. Mas o estilo que me 
identifiquei foi o dramático, pois todos os elementos são mais 
divertidos e agradáveis de serem feitos. Ele exige que o ator passe 
realmente seus sentimentos e emoções para o público e é disso que 
eu gosto. (Cecília Meireles, 14 anos). 
 
Trabalhar teatro no 9° ano foi uma das melhores experiências em 
arte, pois, além de gostar muito de teatro, nele nós podemos ser que 
quisermos sem afetar nossa “vida real”. (Emma Watson, 14 anos) 
 
Trabalhar com teatro no 9° ano foi incrível, pois esse é o gênero 
artístico de que mais gosto. Eu sou fascinada por atuação, adoro 
assistir e participar de atuações. Queria ser uma grande atriz. Por 
isso adorei as aulas de arte do 9° ano, onde puder aprender sobre 
algo que gosto tanto. Os melhores momentos foram quase todos e 
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principalmente quando eu estava atuando em cima do palco. Adorei 
o estilo dramático de teatro. Isso porque eu gosto de me envolver 
com as cenas como se fosse num filme ou uma novela. Também 
adorei experimentar e descobrir alguns elementos teatrais como: 
palco, direção, antagonista, protagonista, clímax, personagens, 
deixa. Praticar esses elementos no trabalho para fazer uma peça 
teatral foi uma experiência muito boa e eu sei que será de grande 
valor para toda a minha vida. (Selena Gomez, 15 anos). 

 

Lendo esses depoimentos, pude fortalecer a proposta de trabalhar através do 

diálogo, descobertas, jogos, dinâmicas e escuta. Os alunos traziam suas propostas 

e eu conseguia ouvi-los sem preconceitos ou desconfianças. Através da experiência 

obtida nessa turma, e a partir dos depoimentos dos alunos, acredito  que é possível 

realizar o trabalho teatral na sala de aula, mas com limitações e regras, as quais não 

têm como objetivo impedir o aluno de pensar, e sim o estimular a um pensamento 

crítico dentro da realidade que o rodeia e não dentro da realidade de cada um, pois 

as mudanças, nesse tipo de trabalho, acontecem como consequências e não como 

metas. 

 

4.3 TROCANDO O MURRO PELO DIÁLOGO E A FACA PELA FERRAMENTA  

 

O trabalho em Arte precisa acontecer de uma forma conjunta na escola, com 

um projeto único em todos os níveis, desde o Ensino infantil até o Ensino Médio, 

englobando todas as linguagens artísticas com professores específicos de cada 

área. Esse caminho é percorrido por alunos e professores.  

Em seus trabalhos, Lecoq tinha como base estimular seus atores quanto à 

busca de conhecimentos. A diferença, no meu caso, é que não são meus atores, 

são meus alunos. Porém, ambos, com muita vontade de criar e aprender. Para ele: 

 

Qualquer um pode dar um tema de improvisação, o problema é saber 
o que dirá depois! Não se trata de transmitir um saber automático, 
mas de tentar compreender junto, de encontrar entre um aluno e um 
professor um ponto mais alto, que faça com que o professor diga a 
seus alunos coisas que nunca poderia ter dito sem eles, e nos 
alunos, suscite por meio da vontade, da curiosidade, um 
conhecimento. (LECOQ, 2010, p. 49). 
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O modo como Jacques Lecoq olha e percebe atores de sua “Escola” é 

parecido com a forma com que tento trabalhar. O conhecimento, especialmente em 

Arte, não pode vir de uma frase decorada ou de algo pronto. É preciso que o aluno 

busque esse conhecimento a partir de suas emoções. Para esse autor, o termo 

emoção significa “pôr em movimento”; mover23 Então, quanto menos os alunos 

estiverem parados, apenas com o objetivo de me ouvir falar, melhor. 

O que me fascinava nessa turma eram os questionamentos constantes e a 

vontade de experimentar:  

Encerro este capítulo com o depoimento de um aluno que saiu da escola 

depois de terminar o 9° ano C. Todos os alunos foram especiais, mas esse me 

mostrou, através de exemplos do dia a dia, muita vontade de aprender. Embora 

tivesse as maiores médias da escola, estava sempre pronto para colaborar com 

humildade e ajudar seus colegas. A turma C sentiu muito com sua partida.  Assim, 

segue abaixo o depoimento de Fábio Assunção24, meu aluno no 8° e  9° ano C e, 

atualmente, aluno da 1° série do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência  e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte), sobre sua experiência artística na escola: 

 

Arte no 9º ano foi... Foi uma experiência incrível. Nunca, em 
apresentações teatrais, nos sentimos tão livres. Livres para criar, 
compreender, criar nossas obras... 
Assim, em minha vida, eu cheguei a encenar cinco peças teatrais 
ensaiadas e bem organizadas. Começando por uma no 5º ano, na 
minha escola anterior ao Neves, em que eu esqueci a roupa e 
apresentei de farda. Mas a carreira de teatro escolar começou 
mesmo no Neves, na Literatura do 6º ano. Era uma obra de 
Shakespeare, “A Tempestade”. Não foi livre para escolher, embora 
nada tenha feito disso uma experiência ruim. A obra foi muito boa, e 
nós [...] pudemos perceber o quanto é bom encenar, mesmo depois 
do árduo trabalho de confecção de cenários, figurinos e roteiros 
adaptados da história original elizabetana. Já no 7º ano, não houve 
experiências teatrais, apenas a confecção do roteiro, sem nem 
sequer a leitura. No 8º ano trabalhamos com música e dança e foi 
muito bom. Mas, finalmente, as cortinas do nosso palco se abriram, 

                                                           
23

Segundo o dicionário online de português: Fazer mudar de lugar; remover. Dar ou comunicar 
movimento a; agitar; pôr em movimento. Mexer; exercer movimento com. Fig. Ocasionar; suscitar; 
promover; produzir. Causar, inspirar. Estimular,concitar. Comover, inspirar dó ou compaixão a. 
V.pr. Exercer movimento de translação; mexer-se de um para outro lado, girar, andar. 
Agitar-se, oscilar. Andar, caminhar; começar a andar; passar, decorrer (falando-se do tempo). 
Disponível em: http://www.dicio.com.br/mover/ 
24

 Fábio Assunção Pinto (São Paulo, 10 de agosto de 1971), é um ator brasileiro, muito conhecido por 
seu trabalho em telenovelas da Rede Globo. 
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e, como se o melhor realmente fosse guardado para o final, o 9º ano 
veio, com uma proposta revolucionária da professora Gisele, de 
ensinar um pouco de tudo sobre o teatro, em apenas 50 minutos 
semanais, reduzidos pela infinidade de acontecimentos 
extraordinários que insistiam em tentar pôr tudo a perder. Mas nada 
se perdeu. [...] apenas se ganhou. Como se um sopro de liberdade e 
fantasia nos levasse, fomos, do 9º ano C, os mais sortudos no que 
pode dizer respeito a um curso de teatro. Curto, mas tão eficiente 
quanto se durasse dois ou três anos. 
A proposta de assistirmos a algumas apresentações, aprendermos 
tipos de peças e encenações, os estilos teatrais, a história do teatro, 
os elementos que o compõem, os locais de apresentação e o 
desenvolvimento teatral no nosso país, e o incentivo à formação de 
opinião interna sobre o teatro, eram constantemente avaliados em 
avaliações escritas, mas que apenas testavam nossa teoria. 
Tudo culminou em uma deliciosa apresentação no fim de um ano 
inteiro de trabalho árduo no campo do teatro. Grupo a grupo, nos 
pusemos a mostrar o que de melhor tínhamos absorvido nesta arte. 
Todo um processo de desenvolvimento se fez mostrar como um belo 
conjunto de sons, gestos, vozes, que pareciam vir diretamente da 
natureza.   
Especificamente meu grupo de alunos tratou de uma comédia crítica 
da época da ditadura militar brasileira, passada em uma escola 
totalmente ditada pelas regras e padrões da época. Contrastando 
com a própria nossa escola, pudemos, muito provavelmente, passar 
nossa mensagem de humor e pensamento a quem nos viu, e abstrair 
tudo aquilo que foi dito nas outras cenas. Por esse motivo, cada 
momento vivido, cada risada dada, cada discórdia bem resolvida e 
tudo, desde a aula em que a professora entregou o programa anual, 
até o fechar das cortinas da nossa prática espetacular, foi um sopro 
de toda a arte teatral humana adentrando nosso coração. 

 

                         Fotografia 8- Peça: Aurora da minha vida, com a participação do 
                                                       aluno Fábio Assunção  
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Esse depoimento foi transcrito propositalmente, pois Fábio conseguiu 

escrever o que sentiu, aprendeu e vivenciou sem pudores ou enrolações, mas sim 

com o coração. Concluo então, que, assim como os alunos, tive que vivenciar para 

entender e aprender a trabalhar com o fazer artístico e melhor, tenho certeza de que 

inda estou aprendendo e que muitas experiências e descobertas ainda estão por vir. 

Esse é apenas o resultado escrito de um trabalho entre muitos que acontecem e vão 

continuar acontecendo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada escola possui uma realidade diferente, que varia de acordo com o nível 

social, intelectual e, principalmente, grade escolar e planejamento pedagógico 

definido. Esse fato abre espaço para constantes alterações nas disciplinas 

curriculares, especialmente as que abrangem as Artes em geral. 

A maioria dos professores de Artes de escolas particulares possuem sua 

carteira assinada de acordo com a quantidade de horas que lecionam. O professor 

não é contratado como um educador, mas sim como funcionário de uma empresa, 

possui metas, datas a serem cumpridas e muitos trabalhos a serem elaborados em 

casa, depois do expediente, além das reuniões obrigatórias em alguns finais de 

semana. E, caso esse profissional não se adapte ao perfil exigido pela escola, 

certamente será demitido. Esse fato, além de não colaborar com a independência do 

professor de Artes, no sentido de lhe permitir trabalhar com sua área específica, o 

deixa inseguro para realizar novos projetos e aprender a dizer “não” para 

determinados tipos de trabalho, como coordenar todas as festas relativas às datas 

comemorativas anuais do calendário brasileiro católico, por exemplo. 

Porém, através de muito estudo e experiência como professora de Artes, 

estou aprendendo a  defender meus direitos como profissional comprometida com o 

aprendizado e evolução dos meus alunos e dos meus estudos. Essa postura me 

custou uma demissão, mas, por outro lado, resultou em uma oferta de trabalho em 

outra escola que valorizava, dentro dos limites de seu projeto pedagógico, uma 

liberdade de trabalho e experimentação na minha área específica.  

Essa inquietação com o Ensino das Artes nas escolas da rede privada, a 

forma como a mesma vem sendo trabalhada nessas instituições e, sobretudo, a 

percepção de que minhas aulas também estavam sendo moldadas para o padrão 

consumista, através de conteúdos prontos e avaliações escritas, contribuíram para 

que eu fizesse uma autoavaliação sobre meu trabalho. A partir de então, percebi que 

nem eu mesma não via sentido em todos aqueles conteúdos que eram trabalhados 

muitas vezes como informação, ao invés de conhecimento. 

Durante meu percurso como professora de Artes tive, enquanto educadora no 

colégio Nossa Senhora das Neves, um espaço para que pudesse experimentar 
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outros tipos de metodologias com as turmas nas quais lecionava. Assim, comecei a 

desenvolver uma base musical nos oitavos anos, História da Arte, nas primeiras 

séries do Ensino Médio e teatro, nos nonos anos do Ensino Fundamental II. 

O que mais me inquietava era o ensino do teatro na sala de aula nos nonos 

anos. Outro aspecto que me causava angústia era o fato de o teatro ser minha 

habilidade específica e, ironicamente, a área em que senti mais dificuldade de 

esquematizar um plano anual metodológico que atingisse o mínimo de 

conhecimento possível para que o aluno pudesse construir um olhar crítico com 

comprometimento e realmente adquirisse conhecimento, ao invés de decorar 

informações. 

Nos primeiros anos, estimulava os alunos através de sites, vídeos, contato 

com artistas e avaliações em forma de debates sobre os espetáculos teatrais que 

aconteciam na cidade. A proposta concreta era que, em três meses, eles 

assistissem pelo menos um peça na cidade de Natal, para obterem o mínimo de 

vivência e experiência nos debates e entender sobre: os elementos teatrais, 

constituição de cenas, seus diversos estilos, formas de interpretações, entre outros 

pontos fundamentais que surgiam. 

A partir desse estímulo, procurei caminhos que levassem os alunos à 

pesquisa na área teatral de uma forma em que o estudo fosse prazeroso. Minha 

função nesse momento, como educadora, foi a de orientar através do jogo teatral, 

jogos dramáticos e leituras sobre o assunto. Os alunos tiveram acesso a peças de 

autores como Bertold Brecht, Stanislavink, Augusto Boal, Nelson Rodrigues, Arthur 

Azevedo, Ariano Suassuna, entre outros que eles descobriam e levavam para a sala 

de aula. Além de ler peças, eles também criavam cenas com um olhar específico 

para a interpretação, figurino, maquiagem, sonoplastia, cenário, direção, produção e 

iluminação. 

Como esses alunos já haviam trabalhado no ano anterior iniciação musical e 

expressão corporal com base na dança, apresentavam mais sensibilidade para 

trabalhar e desenvolver o teatro nos nonos anos. 

Eu lecionava em catorze turmas nessa escola e, para desenvolver um 

trabalho minucioso, percebi, no andamento da pesquisa, a necessidade de escolher 

uma turma como objeto de estudo da minha dissertação. Dessa forma, escolhi o 
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oitavo ano C, que posteriormente, tornou-se nono ano C. Com essa turma, aprendi 

muito, especialmente o sentido da colaboração recíproca, que facilitou o despertar 

mais consciente da sensibilidade artística e, consequentemente, um estudo mais 

profundo e concreto relacionado com a música e o teatro. 

Quando escolhi essa turma, não tinha dimensão de todas as suas 

particularidades. Isso foi percebido durante o processo. 

No oitavo ano C, comecei a trabalhar com a sensibilização musical e corporal. 

Risadas, brincadeiras e olhos atentos faziam parte do nosso cotidiano e muitas 

vezes o som do toque que antecedia o intervalo nos “pegava” de surpresa. 

No entanto, percebia que podia ir mais além, no universo da música, e vários 

questionamentos começaram a me intrigar e incomodar. Nesse ponto, a 

Especialização em Educação Musical clareou minha mente, mostrando caminhos 

que eu nem sabia que podia percorrer.  No decorrer do ano, todos os alunos, 

divididos em grupos, apresentaram criações musicais incrementadas com o teatro e 

a dança, pois se movimentavam, criavam passos, figurinos, cenários, entre outros 

elementos que não pertencem somente ao teatro, à música, às artes visuais ou à 

dança, mas ao mundo artístico como um todo. 

Foi com esse olhar mais sensível que recebi essa mesma turma como nono 

ano C, onde a prioridade era o teatro. Começamos o ano assistindo espetáculos 

locais, discutindo sobre os mesmos e, a partir dessa experiência, fomos estudando 

as teorias, como a História teatral, os estilos, autores e elementos que poderiam 

compor um espetáculo cênico.  

Durante as cenas criadas na própria sala de aula, colhi dados através de 

relatos escritos e gravados, além de trabalhos teóricos que antecipavam as práticas. 

Dessa forma, pude acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, relacionando 

seus escritos com suas práticas e seus registros fotográficos que capitavam as 

expressões de cada momento. 

As aulas eram dinâmicas e a turma colaborava muito. Cada um tinha sua 

forma de lidar com as situações e isso fez com que eu fosse me encantando por 

cada um deles. 

No final do trimestre letivo, o nono ano C vivenciou, como resultado dos 

estudos e pesquisas, momentos de bastante descontração, aprendizado, respeito e, 
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enfim, teatro. Foram peças baseadas em espetáculos brasileiros, adaptadas por 

grupos de alunos e apresentadas no auditório do colégio. 

Esse trabalho, que prioriza o teatro na sala de aula, pode ser desenvolvido 

em muitas outras escolas que tenham profissionais dispostos a adotar os conteúdos 

teatrais de uma forma lúdica e comprometida com os fazeres teatrais, em turmas 

numerosas ou não. Pois, para cada instituição escolar, existem realidades diferentes 

e por isso, projetos adaptados e até readaptados, que inclusive já estão 

acontecendo. É muito importante que os professores de teatro percebam que 

existem muitas possibilidades de trabalho na área. Esta dissertação apontou alguns 

caminhos, mas existem outras estradas que darão na mesma linha de chegada ou, 

ainda melhor, podem dar continuidade a essa estrada cheia de arte, paixão e 

descobertas. 
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APÊNDICE A- PLANEJAMENTO ANUAL – 8º ANO 
 
 

PLANEJAMENTO ANUAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Artes  ANO/SÉRIE: 8° 

                                                TRIMESTRE: I 

COMPETÊNCIA: 

Desenvolver as linguagens musicais  com o objetivo de estabelecer um 
maior domínio do corpo, conhecimento dos sons, notas musicais e história da 

Música Popular Brasileira. 

HABILIDADES: 

9- Comunicação e expressão em música; Interpretação, improvisação em 
música. 

2- Apreciação significativa em música: escuta, envolvimento e compreensão da 
linguagem musical. 

3- A música como produto cultural e histórico: música e sons do mundo. 

CONHECIMENTO
S 

ESTRATÉGIAS 
PROCES

SO AVALIATIVO 

9- Interpretações de 
músicas existentes, 

vivenciando um 
processo de 

expressão individual 
ou grupal, dentro e 

fora da escola. 

2- Arranjos, improvisações 
e composições dos 

próprios alunos baseadas 
nos elementos da 

linguagem musical, em 
atividades que valorizem 
seus processos pessoais, 

conexões com a sua 
própria localidade e suas 

identidades culturais. 

3- Experimentação e 
criação de técnicas 

relativas à interpretação, 
improvisação e 

composição. 

4- Experimentação, 
seleção e utilização de 

9- Aplicar as tecnologias 
da comunicação e da 
informação na escola, 

no trabalho e em 
outros contextos 

relevantes para a sua 
vida, usando as 

linguagens corporais 
para a expressão de 
ideias e sentimentos. 

2- Compreender a Arte como 
saber cultural e estético 

gerador de significação e 
integrador da organização do 

mundo e da própria 
identidade, priorizando os 

movimentos históricos, 
artísticos, dando ênfase à 

inicialização e valorização da 
música. 

3- Compreender e usar a 
linguagem corporal como 

relevante para a própria vida 
integradora social e 

Em grupo, os 
alunos criarão 
uma dinâmica 

rítmica musical, 
trabalhando as 

escalas e escrita 
musical. Também 

irão apresentar 
para a turma e 

entregar um 
trabalho teórico 

sobre o exercício. 
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instrumentos, materiais 
sonoros, equipamentos e 

tecnologias disponíveis em 
arranjos, composições e 

improvisações. 

5- Observação e análise 
das estratégias pessoais e 
dos colegas em atividades 

de produção. 

6- Seleção e tomada de 
decisões, em produções 
individuais e/ou grupais, 
com relação às ideias 

musicais, letra, técnicas, 
sonoridades, texturas, 
dinâmicas, forma etc. 

7- Utilização e elaboração 
de notações musicais em 
atividades de produção. 

8- Percepção e 
identificação dos 

elementos da linguagem 
musical em atividades de 
produção, explicitando-os 
por meio da voz, do corpo, 
de materiais sonoros e de 
instrumentos disponíveis. 

9- Utilização e criação de 
letras de canções, 

parlendas, raps etc., como 
portadoras de elementos 

da linguagem musical. 

10- Utilização do sistema 
modal/tonal na prática do 

canto a uma ou mais 
vozes. 

11- Utilização progressiva 
da notação tradicional da 

música relacionada à 
percepção da linguagem 

musical. 

11- Brincadeiras, jogos, 
danças, atividades 

diversas de movimento e 
suas articulações com os 

formadora da identidade. 
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elementos da linguagem 
musical. 

 

TRIMESTRE:II 

COMPETÊNCIA: 

Desenvolver as linguagens musicais e cênicas com o objetivo de estabelecer 
um maior domínio do corpo, tornando-o expressivo, com um melhor desempenho na 

verbalização, uma melhor capacidade para responder às situações emergentes e 
uma maior capacidade de organização e domínio de tempo. 

HABILIDADES: 

4- História da música clássica. 

5- Propriedades do som. 

6- A dança na expressão e na comunicação humana. 

7- A dança como manifestação coletiva. 

CONHECIMENTOS ESTRATÉGIAS 
PROCESSO 
AVALIATIVO 

9- Pesquisa e frequência 
junto dos músicos e suas 

obras para 
reconhecimento e 

reflexão sobre a música 
presente no entorno. 

2- Reconhecimento dos 
diferentes tecidos que 

constituem o corpo (pele, 
músculos e ossos) e suas 

funções (proteção, movimento e 
estrutura). 

3- Observação e análise das 
características corporais 

individuais: a forma, o volume e 
o peso. 

4- Experimentação e pesquisa 
das diversas formas de 

locomoção, deslocamento e 
orientação no espaço (caminhos, 

direções e planos). 

4- Aplicar as tecnologias 
da comunicação e da 

informação na escola, no 
trabalho e em outros 
contextos relevantes 

para a sua vida, usando 
as linguagens corporais 

para a expressão de 
ideias e sentimentos. 

5- Compreender a Arte 
como saber cultural e 
estético gerador de 

significação e integrador 
da organização do 
mundo e da própria 

identidade, priorizando 
os movimentos 

históricos, artísticos, 
dando ênfase à 
inicialização e 

valorização da música e 

Em grupo, os alunos 
irão montar uma 

proposta de 
manifestação artística 
envolvendo dança e 
música. Além das 
apresentações, os 

grupos entregarão um 
trabalho teórico que 

funcionará como 
diário de bordo sobre 

todo processo de 
montagem e 
descobertas.  
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5- Experimentação na 
movimentação, considerando as 

mudanças de velocidade, de 
tempo, de ritmo e o desenho do 

corpo no espaço. 

6- Observação e 
experimentação das relações 

entre peso corporal e equilíbrio. 

7- Reconhecimento dos apoios 
do corpo, explorando-os nos 

planos (os próximos ao piso até 
a posição de pé). 

8- Improvisação na dança, 
inventando, registrando e 
repetindo sequências de 

movimentos criados. 

9- Seleção dos gestos e 
movimentos observados em 
dança, imitando, recriando, 

mantendo suas características 
individuais. 

10- Seleção e organização de 
movimentos para a criação de 

pequenas coreografias. 

11- Reconhecimento e 
desenvolvimento da expressão 

em dança. 

da dança.  

6- Compreender e usar a 
linguagem corporal como 
relevante para a própria 
vida integradora social e 
formadora da identidade. 

 

 

 

TRIMESTRE 3: 

COMPETÊNCIA: 

Desenvolver as linguagens da dança com o objetivo de estabelecer um 
maior domínio do corpo, tornando-o expressivo, com um melhor desempenho na 
verbalização, uma melhor capacidade para responder às situações emergentes e 

uma maior capacidade de organização e domínio de tempo.  

HABILIDADES: 

8- Comunicação e expressão em música; Interpretação, improvisação em 
música. 

9- A música como produto cultural e histórico: música e sons do mundo. 

10- A dança na expressão e na comunicação humana. 

11- A dança como manifestação coletiva. 
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CONHECIMENTOS ESTRATÉGIAS 
PROCESS

O AVALIATIVO 

9- Reconhecimento e 
identificação das 

qualidades individuais 
de movimento, 

observando os outros 
alunos, aceitando a 

natureza e o 
desempenho motriz de 

cada um. 

2- Improvisação e criação de 
sequência de movimento com os 

outros alunos.  Reconhecimento e 
exploração de espaço em duplas ou 

outros tipos de formação em 
grupos. 

3- Criação de movimentos em 
duplas ou grupos opondo 

qualidades de movimentos (leve e 
pesado, rápido e lento, direto e 

sinuoso, alto e baixo). 

4- Observação e reconhecimento 
dos movimentos dos corpos 

presentes no meio circundante, 
distinguindo as qualidades de 

movimento e as combinações das 
características individuais. 

5- Reconhecimento e distinção das 
diversas modalidades de 

movimento e suas combinações 
como são apresentadas nos vários 

estilos de dança. 

6- Contextualização da produção 
em dança e compreensão desta 
como manifestação autêntica, 

sintetizadora e representante de 
determinada cultura. 

7- Pesquisa e frequência às fontes 
de informação e comunicação 

presentes em sua localidade (livros, 
revistas, vídeos, filmes e outros 

tipos de registro em dança). 

7- Aplicar as 
tecnologias da 

comunicação e da 
informação na escola, 

no trabalho e em outros 
contextos relevantes 

para a sua vida, usando 
as linguagens corporais 

para a expressão de 
ideias e sentimentos. 

8- Compreender a Arte 
como saber cultural e 
estético gerador de 

significação e 
integrador da 

organização do mundo 
e da própria identidade, 

priorizando os 
movimentos históricos, 
artísticos, dando ênfase 

à inicialização e 
valorização da música e 

da dança.  

9- Compreender e usar 
a linguagem corporal 

como relevante para a 
própria vida integradora 
social e formadora da 

identidade. 

 

Em grupo, os 
alunos criarão uma 
música em letra e 
melodia própria 
(partituras), com 
possibilidades do 

envolvimento com a 
dança. 
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APÊNDICE B- PLANO DE TRABALHO ANUAL – 9º ANO 
 
 

PLANO DE TRABALHO ANUAL 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES       ANO: 9° ANO        TRIMESTRE: I, II e III 

PROFESSORA: Gisele Carvalho da Silva 

 

 

COMPETÊNCIA: 

Desenvolver as linguagens musicais e cênicas com o objetivo de estabelecer um maior 

domínio do corpo, tornando-o expressivo, com um melhor desempenho na verbalização, 

uma melhor capacidade para responder às situações emergentes e uma maior capacidade 

de organização e domínio de tempo. Compreender e estar habilitado para se expressar na 

linguagem dramática, identificando o teatro como ação coletiva. 

HABILIDADES:  

1- Teatro como expressão e comunicação. 

2- O teatro como produto cultural e apreciação estética. 

CONHECIMENTOS 
ESTRATÉGIAS E 

CONTEÚDOS 
PROCESSO AVALIATIVO 

 

1- Teatro como expressão e 

comunicação: 

a- Participação e desenvolvimento 

nos jogos de atenção, observação, 

improvisação etc. 

b- Reconhecimento e utilização dos 

elementos da linguagem dramática: 

espaço cênico, personagem e ação 

dramática. 

c- Experimentação e articulação entre 

as expressões corporal, plástica e 

sonora. 

d- Experimentação na improvisação a 

partir de estímulos diversos (temas, 

textos dramáticos, poéticos, 

jornalísticos etc., objetos, máscaras, 

situações físicas, imagens e sons). 

 

1- Aula expositiva 

2- Contemplação de 

manifestações 

cênicas na cidade 

3- Jogos musicais 

4- Jogos teatrais 

5- Dramatizações 

 

Conteúdos a serem 

desenvolvidos 

1- Teatro Potiguar 

2- Teatro na Grécia 

3- Teatro dramático 

 

Durante o trimestre o aluno 

irá assistir uma 

manifestação cênica 

(espetáculo de teatro ou 

circo). Acontecerão 

debates e apresentações 

sobre os espetáculos 

assistidos (com base nos 

conteúdos contemplados 

do trimestre) e a entrega de 

um trabalho escrito.  A nota 

da apresentação em sala 

valerá 5,0 e será uma única 

nota para o grupo. A 

entrega do trabalho escrito 

será individual e valerá 5,0. 

Essa nota será 

considerada como a nota 

da AV2. 
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e- Experimentação na improvisação a 

partir do estabelecimento de regras 

para os jogos. 

f- Pesquisa, elaboração e utilização 

de cenário, figurino, maquiagem, 

adereços, objetos de cena, 

iluminação e som. 

g- Pesquisa, elaboração e utilização 

de máscaras, bonecos e de outros 

modos de apresentação teatral. 

h- Seleção e organização dos objetos 

a serem usados no teatro e da 

participação de cada um na 

atividade. 

i- Exploração das competências 

corporais e de criação dramática. 

j- Reconhecimento, utilização da 

expressão e comunicação na 

criação teatral. 

 

2- O teatro como produção científica: 

 

a- Reconhecimento e integração com 

os colegas na elaboração de cenas 

e na improvisação teatral. 

b- Reconhecimento e exploração do 

espaço de encenação com os 

outros participantes do jogo teatral. 

c- Interação ator-espectador na 

criação dramatizada. 

d- Observação, apreciação e análise 

dos trabalhos em teatro realizados 

pelos outros grupos. 

e- Compreensão dos significados 

expressivos corporais, textuais, 

visuais,sonoros da criação teatral. 

4- Teatro épico 

5- Teatro no Brasil 

 

 

 

 

Os alunos irão ler Hamlet. 

Apresentação em grupo:5,0 

Trabalho teórico individual: 

5,0 

Total: 10,00 

Durante o segundo 

trimestre os alunos 

formarão grupos 

compostos de cinco 

pessoas que irão elaborar 

um texto teatral com uma 

proposta de apresentação. 

Esse trabalho será 

realizado em várias etapas 

e o resultado final será a 

apresentação da ideia 

desenvolvida e a entrega 

do trabalho escrito para a 

professora. A nota desse 

trabalho será por grupo, 

podendo em casos 

específicos, tornar-se 

individual. Valerá 10,00 

contabilizando a nota 

referente a AV2. 

Apresentação em grupo: 

3,0 

Trabalho teórico em grupo: 

7,0 

Total: 10,00 

Durante o terceiro 

trimestre, os alunos 

colocarão em prática o 

trabalho teórico do 

segundo trimestre através 

da experimentação. Os 

grupos continuaram sendo 

os mesmos e, no decorrer 

do trimestre, irão ensaiar 

uma cena teatral para ser 
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f- Criação de textos e encenação com 

o grupo. 

 

3 - O teatro como produto cultural e 

apreciação estética. 

a- Observação, apreciação e análise 

das diversas manifestações de 

teatro. 

b- As produções e as concepções 

estéticas. 

c- Compreensão, apreciação e 

análise das diferentes 

manifestações dramatizadas da 

região. 

d- Reconhecimento e compreensão 

das propriedades comunicativas e 

expressivas das diferentes formas 

dramatizadas (teatro em palco e em 

outros espaços, circo, teatro de 

bonecos, manifestações populares 

dramatizadas etc.). Identificação 

das manifestações e produtores em 

teatro nas diferentes culturas e 

épocas. 

f- Pesquisa e leitura de textos 

dramáticos e de fatos da história do 

teatro. 

g- Pesquisa e frequência junto aos 

grupos de teatro, de manifestação 

popular e aos espetáculos 

realizados em sua região. 

apresentada durante o 

horário das aulas com base 

em todo o conteúdo 

trabalhado durante o ano. 

Além das cenas, os grupos 

entregarão um relato de 

experiência sobre a cena 

interpretada. Não serão 

avaliados talentos, mas 

comprometimento com os 

conteúdos trabalhados e a 

responsabilidade com o 

trabalho elaborado. 

Ensaios e experimentos 

durante as aulas (grupo): 

3,0 

Apresentação no auditório 

(grupo): 4,0 

Relato de experiência 

(individual): 3,0 
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APÊNDICE C- EXERCÍCIOS PRÁTICOS DESENVOLVIDOS NA SALA DE AULA 
 
 

EXERCÍCIOS PRÁTICOS DESENVOLVIDOS NA SALA DE AULA: 

 

1- Respiração coletiva:  

Passo 1: Todos os alunos (sentados) paravam para ouvir os barulhos 

externos como o som do ar-condicionado, sons do parque, sons da 

rua... Passo 2:  Em pé, passavam a perceber os sons de seu próprio 

corpo, com o foco na respiração. Passo 3: Aos poucos, fomos tentando 

sincronizar a respiração, para que todos ficassem atentos não só a si 

mesmos, como também aos colegas. Passo 4:  Inspirar pelo nariz e 

expirar pela boca, como se houvesse um balão de encher que seca e 

enche no abdômen. Objetivo para o teatro na  sala de aula: Reavaliar 

como respiramos e nos concentramos. 

 

2- Exercício adaptado do espelho (Viola Spolin – Jogos Teatrais):  

Passo 1: Eu pedia voluntários e  fazia o exercício com um aluno, 

explicando a visão ampla dos olhos, os movimentos calmos e o olhar 

para o colega. Passo 2: dez alunos voluntários iriam para a frente da 

sala fazer o exercício e, após o término, a turma adivinhava quem era o 

“espelho”; ou seja,; quem comandava os movimentos. Passo 3: Mais 

dez alunos voluntários repetiam o mesmo exercício. Passo 4: Reflexão 

sobre as sensações e como que esse jogo os ajudaria a compreender 

melhor o Teatro. Objetivo para o teatro na sala de aula: Trabalhar a 

concentração para o trabalho e, posteriormente, com as cenas 

montadas no terceiro trimestre. 

3- Exercício da pergunta: (MTV e sugestão de alguns alunos). 

 Passo 1: dois alunos voluntários escolhem um tema (cinema, escola, 

praia...) e fazem perguntas um para o outro. Regra: Não pode sair do 

tema e só pode responder a pergunta feita com outra pergunta, sem 
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possibilidade de afirmação e sem fugir do contexto. Passo 2: O aluno 

que perdia era substituído por um voluntário e, assim, muitos podiam 

participar. No papel de mediadora, incentivava os alunos que ainda não 

haviam participado, criando uma regra de que não poderia repetir a 

mesma pessoa. Objetivo para o teatro na sala de aula: estimular a 

criatividade de uma forma lúdica e colocá-los em cena através do 

improviso. Ao mesmo tempo em que podiam participar das cenas 

improvisadas, podiam analisá-las como estudantes e espectadores. 

 


