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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva desenvolver uma prática pedagógica em teatro 

centrada no jogo improvisacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em um 

contexto escolar, considerando a participação de alunos com e sem necessidades 

educacionais especiais. Para tanto, metodologicamente, adota os princípios da 

abordagem qualitativa, consistindo em uma pesquisa intervenção, fundamentada na 

premissa bakhtiniana de dialogismo e alteridade. Nessa direção, considera a oficina 

pedagógica como instrumento para efetivar o ensino de teatro na sala de aula, por 

meio dos jogos improvisacionais, possibilitando a construção de práticas coletivas ao 

levar os envolvidos a pensar, refletir, construir saberes, na e pela linguagem teatral. 

O itinerário da pesquisa conta com dez oficinas teatrais, sendo que as nove 

primeiras desenvolvem jogos improvisacionais e a décima, como proposta de 

fechamento das oficinas, foca em uma retomada reflexiva de todo o processo 

construído. A investigação ocorreu em uma escola da rede pública do município de 

Natal/RN, em uma turma de 5º ano, formada por 18 alunos na faixa etária de 10 a 14 

anos, sendo 02 alunas com necessidades educacionais especiais. Para a 

construção dos dados, utiliza observação; diário de campo; entrevistas individuais 

(com as professoras) e coletivas, em moldes de rodas de conversa (com os alunos). 

O itinerário construído permite assinalar a pertinência da linguagem teatral ser 

viabilizada por meio dos jogos improvisacionais, provocando o envolvimento dos 

alunos, com e sem necessidades educacionais especiais, de forma espontânea, 

com liberdade de agir, criar, improvisar, imaginar. As formas e os níveis de 

participação, bem como os tensionamentos interativos em relação aos acordos e a 

própria compreensão daquilo que estava sendo ludicamente construído, foram 

delineando a configuração processual das oficinas, de tal modo que todos jogaram, 

a seu modo, como forma de exercitar, no contexto escolar, o encontro consigo 

mesmos, com o outro e com a própria arte teatral. 

 
Palavras-chave: Necessidades Educacionais Especiais. Ensino de Teatro. Jogos 
improvisacionais. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present paper aims to develop a pedagogical practice in theatre 

centered on improvisational play in the early years of Elementary School, in a scholar 

context, considering the participation of students with and without special educational 

needs. Therefore, methodologically, it adopts the principles of qualitative approach, 

consisting in an intervention research, substantiated on the bakhtinian premiss of 

dialogism and alterity. In this direction, it considers the pedagogical workshop as 

instrument to effect the teaching of theatre in the classroom, through improvisational 

play, allowing the construction of collective practices by taking the involved to think, 

reflect, build knowledge, about and through the theatrical language. The research 

itinerary contemplates ten theatre workshops, although the first nine of them 

develops improvisational plays and the tenth, as the closure proposal of the 

workshops, focuses on a reflexive resumption of the entire process that was 

constructed. The investigation occurred in a public city school of Natal/RN, in a 5th 

year classroom, constituted by 18 students in between the ages of 10 to 14 years 

old, being 2 of them special educational needs students. To the construction of the 

data, it utilizes observation; log diary; individual interviews (with the teachers) and 

collective as well; in formats of conversation wheels (with the students). The 

constructed itinerary allows to distinguish the relevance of theatrical language to 

become feasible through the improvisational plays, provoking the involvement of the 

students, with and without special educational needs, in a spontaneous way, with the 

liberty of acting, creating, improvising, imagining. The ways and levels of 

participation, as well as the interactive tensionings in relation to the accordances and 

the comprehension itself of that which was being ludically constructed, they were 

outlining the processual configuration of the workshops, in such a way that all played, 

by each own’s way, as a form of exercising, in the school context, the encounter with 

themselves, with the other and with the theatrical art itself. 

 

Keywords: Special Educational Needs. Teaching of Theatre. Improvisational play. 
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1 ESCUTANDO AS PRIMEIRAS VOZES... 

 

[...] um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do 
vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é 
apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois (BENJAMIN, 1993, 
p. 37). 

  

Para ser possível compreender as ideias sobre o teatro em uma perspectiva 

inclusiva, objeto de estudo da nossa pesquisa, é primordial resgatar os 

acontecimentos anteriores, que se deram tanto em nossa vida pessoal quanto na 

profissional e acadêmica. Como nos diz Benjamin (1993), evocar os acontecimentos 

nos traz à memória experiências construídas no passado, tão necessárias para 

apreender os significados e alimentar os ideais do hoje e, até mesmo do amanhã. 

Ao dialogar com o interlocutor, é importante buscar os conhecimentos de 

enunciados anteriores para ordenar a fala e compor o texto. Assim, estabelecer os 

sentidos em uma cadeia enunciativa nos permitirá a construção de uma relação de 

significação entre os interlocutores diante de um determinado contexto. É nessa 

perspectiva, para dialogar com nosso interlocutor, que contextualizamos nossas 

experiências teatrais, resgatando lembranças que contribuem para a produção de 

sentidos relativos a este estudo. 

Nossa relação com o teatro aconteceu ainda na infância, durante a vida 

escolar. O teatro, na instituição escolar, incidia para atender as solicitações da 

direção, nas datas comemorativas e nos eventos culturais, como também para 

satisfazer a demanda das famílias, deixando-as encantadas ao ver seus filhos em 

apresentações para um grande público. É justamente isso que nos diz Santos (2007, 

p. 7) 

 
Esse tipo de apresentação costuma ter lugar no palco ou auditório da escola 
e, não raro, identifica-se a determinadas características, dentre as quais se 
observam: propósitos apelativos ao riso ou à comoção fáceis, textos 
medíocres, falas decoradas (ou, ainda, lidas) gritadas ao microfone, gestual 
figurativo, marcação teleguiada, elementos cênicos decorativos de gosto 
discutível e, para completar o quadro, uma equipe de adultos a zelar, em 
meio ao corre-corre, que se cumpra o seu maior propósito, tal seja, encantar 
os pais e familiares que superlotam o espaço da plateia. 

 

Devido à notória timidez, foram-nos dadas pouquíssimas chances de 

participar desses episódios. Com isso, era sentida a exclusão do grupo. Todavia, o 

fazer teatral era algo que não deixamos de almejar. Subir ao palco, superando as 
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limitações e vencendo os desafios, faziam os olhos brilharem e bater mais forte o 

coração, tamanha era a emoção, uma vez que esses momentos nos 

proporcionavam grande satisfação, fazendo-nos sentir realizadas. 

Ainda assim, quando criança, as oportunidades surgiram em um ambiente 

religioso, possibilitando que, aos poucos, fôssemos sentindo-nos valorizadas, 

despertando a capacidade de fazer teatro, enfrentando o medo e a timidez, além de 

propiciar o sentimento de inclusão em uma situação social e cultural. 

Na juventude, passamos a fazer parte de um grupo de teatro. Em 2006, 

assumimos a condução desse mesmo grupo por falta de uma liderança que desse 

continuidade à proposta teatral. Aceitamos esse desafio na intenção de garantir que 

essa arte não fosse apagada naquele contexto. No entanto, havia o incômodo em 

trabalhar o teatro em uma perspectiva tradicional, até porque cursávamos 

Pedagogia e, desse modo, já havia a compreensão de alguns aspectos do processo 

de ensino e aprendizagem, o que nos alertava no sentido de que a linguagem teatral 

deveria ser abordada de forma significativa em um processo de construção do 

conhecimento e não a partir de uma proposta de decorar textos para transmitir ao 

público uma mensagem após longos ensaios exaustivos, ou mesmo, escolher os 

atores de acordo com as características dos personagens, ou ainda, por 

desenvoltura em palco. 

Caminhando nessa vertente, procuramos respostas para essas indagações, 

por meio da participação do grupo em uma oficina de teatro. Para tal, em uma 

vivência, orientada por um aluno do curso de Teatro da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), encontramos a solução inicial para o que causava 

angústia (pedagógica), os jogos teatrais, propostos por Spolin (2001), tendo acesso 

a algumas referências bibliográficas da autora. Nessa tomada de consciência 

teórico-metodológica, foi possível uma reflexão/mudança na forma de trabalhar a 

linguagem teatral, permitindo aos integrantes do grupo inegáveis progressos em 

diversos aspectos da sua formação. 

Ao ingressar no universo escolar como professora (estagiária), veio a 

dificuldade em desenvolver a linguagem teatral com base nos jogos teatrais na sala 

de aula, com crianças pequenas. A partir daí, cresceu o interesse em trabalhar o 

teatro na educação no percurso dessas experiências com crianças no cotidiano 

escolar. 
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Assim, experimentando um diálogo com a educação e o teatro, percebemos 

que algo tinha de ser diferente nessa prática; a vida, em outros percursos da 

caminhada, já havia ensinado sobre isso, precisávamos, assim, mudar o contexto da 

sala de aula. Para tanto, era necessário manter a interação da prática pedagógica 

com os jogos.  

 
[...] a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 
interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem 
participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a 
alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e 
essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio 
universal (BAKHTIN, 2011, p. 348). 

 

Bakhtin (2011) mostra-nos o quanto a vida dialoga com nossas palavras, 

nossas ações e, por que não dizer, com todas as áreas do conhecimento. Por meio 

da palavra, podemos concordar ou contestar, com nossos olhos, nossas mãos, 

nossos pés, enfim, com o nosso corpo que nos interliga ao outro em interações 

dialógicas. Por esse ângulo, como o teatro poderia ser inserido em uma sala de aula 

constituída por crianças de modo que ocorresse a dialogicidade entre esses campos 

do conhecimento, produzindo sentidos? 

Diante disso, a curiosidade nos moveu a pesquisar sobre o teatro na 

infância. Por isso, na conclusão do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, foi realizado o trabalho monográfico “Quando o teatro entra em 

cena: abrem-se as cortinas na Educação Infantil” (SOUSA, 2008), buscando 

conhecer a prática com a linguagem teatral com crianças de uma instituição pública 

federal. 

Considerando o teatro como uma área de conhecimento, objetivou-se 

investigar a possibilidade de se fazer teatro na Educação Infantil, procurando 

compreender como é realizada essa linguagem com crianças no meio escolar, tendo 

em vista a compreensão de que a linguagem teatral é fundamental para o 

desenvolvimento de diversos aspectos da vida do indivíduo. A esse respeito, 

Ferreira (2012, p. 16-17) ratifica que  

 
[...] defendemos a presença do teatro na sala de aula, no pátio, na 
biblioteca, no auditório, no refeitório das escolas deste país, mas de 
maneira a permitir que as crianças possam se tornar agentes na construção 
de conhecimentos teatrais, na experimentação dos diversos elementos 
componentes do teatro e na construção das relações ator-ator (entre 
colegas) e de ator-espectador (entre elas e aqueles que as assistem) por 
meio do jogo e do lúdico, em processos criativos e não somente na 
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reprodução de modelos prontos, de história e formas de contá-las 
estabelecidas pelos adultos ou pela cópia e reprodução da televisão e de 
outros meios. 

 

Nesse processo de pesquisa, tivemos a oportunidade de participar de uma 

oficina de teatro oferecida pela Escola Carlos Nereu de Souza1 para que tivéssemos 

uma formação inicial em teatro. Ao mesmo tempo, foi-nos possível também apreciar 

peças teatrais em distintos espaços. 

Concluiu-se, ao final da pesquisa monográfica, que é possível trabalhar o 

teatro na Educação Infantil, desde que o professor tenha clareza da importância da 

construção e do respeito às regras, bem como se aproprie do referencial teórico-

metodológico. Apontou-se também a relevância de o aluno participar efetivamente 

de todo o processo de construção acerca dessa linguagem, elaborando, construindo, 

interagindo com os parceiros e com todos os elementos teatrais. 

 
[...] há diversos elementos da linguagem teatral que podem (e devem) ser 
desenvolvidos nas escolas e que serão potentes estimuladores das 
capacidades de expressão oral, escrita e corporal desses alunos. No 
entanto, é desejável que aconteça de forma processual e gradual, em que, 
paulatinamente, por meio do exercício de jogos teatrais, da elaboração 
criativa de elementos cênicos, da apreciação de espetáculos e 
manifestações cênicas diversas, as crianças possam construir significados e 
sentidos pela apreensão desses conteúdos e do conhecimento desses 
elementos componentes das linguagens cênicas (FERREIRA, 2012, p. 12-
13). 

 

Posteriormente, surgiu a oportunidade de integrarmos o curso de 

especialização em Educação Infantil pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Continuando a 

investigar acerca da linguagem teatral, foi desenvolvido o estudo “Em cena, os jogos 

teatrais: trilhando os caminhos de pesquisas com teatro na infância” (SOUSA, 2011), 

que teve como objetivo apresentar um estudo bibliográfico sobre pesquisas 

realizadas com teatro na infância, compreendendo como o jogo teatral propicia a 

aprendizagem na criança. 

Ao finalizar o estudo, consideramos que a instituição escolar deve 

contemplar o teatro na sua proposta pedagógica e o fazer teatral pode se pautar nos 

jogos teatrais. Percebe-se a relevância desses jogos como forma de possibilitar à 

                                                           
1 Essa oficina de teatro teve início em agosto de 2007 e o término em dezembro do referido ano, 

sendo ministradas duas vezes por semana, com uma carga horária de 120 horas. 
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criança desenvolver habilidades, formando-a integralmente, tendo em vista que a 

linguagem teatral é fundamental para o desenvolvimento de vários aspectos da vida 

do ser humano, contribuindo, assim, para sua formação global. 

Paralelo a essas vivências, presenciamos momentos em que os alunos com 

deficiência eram excluídos da linguagem teatral, desenvolvida no âmbito escolar 

porque, segundo os professores, esses educandos “não tinham condições” de 

realizar a atividade proposta. Tal posição pedagógica segregadora ainda é algo 

recorrente, invariavelmente, em todos os componentes escolares. Mas isso nos 

inquietava... 

  

1.1 UM NOVO OLHAR SOBRE O DISCURSO 

 

Diante das experiências vivenciadas, reconhecemos que é possível trabalhar 

o teatro com crianças como área de conhecimento, por meio de um processo 

prazeroso e significativo. Assim, surgiu o interesse em compreender como seria 

possível viabilizar o desenvolvimento dos jogos improvisacionais com alunos com 

necessidades educacionais especiais de modo que possibilitassem o envolvimento 

destes em contexto de participação com os demais colegas. Nesse caminho, 

ingressamos no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, com o 

interesse de investigar sobre a participação dos alunos com e sem necessidade 

educacional especial no teatro, considerado como componente curricular. 

Desenvolvendo uma proposta de intervenção pedagógica por meio dos 

jogos improvisacionais, em um contexto escolar que se propõe inclusivo, envolvendo 

alunos com e sem necessidades educacionais especiais, selecionamos uma sala de 

aula onde seria realizada a pesquisa, definindo como critérios: estar inserida em 

uma escola regular da rede pública, ser uma turma dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e contar com a presença de alunos com necessidade educacional 

especial na sala. A partir de tais critérios, escolhemos uma escola da rede pública do 

município de Natal/RN, localizada na zona oeste da cidade, na qual a presença de 

alunos com deficiência é averiguada em praticamente todas as salas de aula. 

Após diálogos com a direção pedagógica e com alguns professores da 

escola e, também, por meio de algumas observações da rotina escolar, chegou-se à 

conclusão que a intervenção seria realizada com a turma do 5º ano do Ensino 
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Fundamental2 do turno vespertino, pois contemplava alunos com diferentes 

necessidades educacionais especiais, que estavam sempre presentes no âmbito 

escolar, bem como, tinha garantida a presença do professor auxiliar, o que era 

necessário para assegurar a permanência do aluno na escola. 

 

1.2 OS ESTUDOS NA INTERFACE TEATRO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

DELINEANDO O PROBLEMA 

 

A linguagem teatral possibilita o diálogo entre seus partícipes, tendo em vista 

que é um ponto de encontro de opiniões e visões de mundo, constituindo um 

enunciado, um elo em uma cadeia discursiva. Essa rede de dialogia implica sentidos 

que não são oriundos do momento da enunciação, mas fazem parte de uma 

continuidade de ideias organizadas na relação do homem com seu contexto social, 

estabelecendo, assim, uma relação com enunciados anteriores. 

 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com 
os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. 
Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 
enunciados precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a 
palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, 
completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo 
os leva em conta. Porque o enunciado ocupa uma posição definida em uma 
dada esfera da comunicação, em uma dada questão, em um dado assunto, 
etc. (BAKHTIN, 2011, p. 297). 

 

Sob essa ótica, considerando a interface entre ensino de teatro e educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva, é importante apresentar outros 

enunciados que abordam essa perspectiva, tendo em vista que a nossa pesquisa 

não consagrou esse objeto de estudo, pois já foram produzidos, ao longo do tempo, 

outros estudos com essa temática. Certamente, não constitui na primeira palavra 

sobre o tema. 

Por esse motivo, diante do nosso interesse, realizamos um levantamento 

quanto a trabalhos já publicados que tratam sobre teatro e educação inclusiva. Para 

tanto, pesquisamos periódicos, dissertações e teses nacionais, por meio da base de 

dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO); do Portal Domínio Público – 

Biblioteca Digital desenvolvida por Software Livre; da Biblioteca Digital Brasileira de 

                                                           
2 Na segunda seção, ao discorrermos sobre o contexto e os interlocutores da pesquisa, retrataremos 
com mais detalhes o campo investigativo e a constituição desse grupo. 
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Teses e Dissertações (BDTD); bibliotecas virtuais de universidades federais e 

estaduais, no período de 2000 a 2014. 

Iniciamos nossa busca com as seguintes palavras-chave: “teatro e inclusão”; 

“teatro e educação inclusiva”; “teatro e deficiência”; “teatro e pessoa com 

deficiência”; “teatro e aluno com deficiência”; “jogo improvisacional e inclusão”; “jogo 

teatral e inclusão”; “jogo dramático e inclusão”. No processo de levantamento 

bibliográfico de nosso estudo, considerando o campo de interação entre o teatro e a 

educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, identificamos dois livros, 

seis dissertações, um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e um artigo. 

Discorreremos sobre os estudos encontrados que abordam essa temática, 

fazendo uma apreciação do material a partir da ordem cronológica de publicação. 

Para uma melhor organização dessas observações, categorizamos as pesquisas em 

blocos que contemplam: 

• o contexto em que foi desenvolvida a pesquisa, se foi abrangendo a 

educação especial ou a educação inclusiva;  

• o grupo que leva em consideração se o público atingido pela proposta 

foram agrupamentos selecionados, voltados apenas para as pessoas com 

deficiência ou se constituíram em grupos que abrangesse a diversidade, envolvendo 

todos os partícipes;  

• os objetivos do fazer teatral, identificando se o teatro foi abordado com o 

objetivo de possibilitar o desenvolvimento do indivíduo, como uma abordagem 

terapêutica, uma ferramenta pedagógica para auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem ou, ainda, para colaborar com a socialização ou se o teatro foi 

proposto como área de conhecimento, numa abordagem estética e epistêmica. 

Iniciaremos com os trabalhos publicados que se centram no contexto da 

educação especial e desenvolvem pesquisas utilizando agrupamentos compostos 

apenas por pessoas com deficiência. No livro Teatro e deficiência mental: a arte na 

superação de nossos limites, Solange Leme Ferreira (2002) aponta uma experiência 

de reflexão e mobilização para a transformação da realidade vivenciada pelas 

pessoas com deficiência mental3, por meio de um grupo de teatro (G.T.P.A.Ê.), o 

qual assumia, como objetivo, possibilitar o desenvolvimento das habilidades 

                                                           
3 Apesar do termo deficiência mental está em desuso, em alguns momentos do estado da arte, ele é 
empregado por ser a palavra utilizada pelas referências citadas.  
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pessoais e sociais da pessoa com deficiência mental, além de informar a sociedade 

sobre as reais potencialidades e as limitações desses indivíduos.  

Interpretando uma história: cegos em cena foi o tema do TCC da conclusão 

do curso em licenciatura de Educação Física na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), de Valquiria Regina de Paula (2003). Essa pesquisa objetivou mostrar 

a importância da prática de atividades físicas e do teatro no desenvolvimento da 

pessoa com deficiência visual. Para isso, desenvolveu a construção de uma peça de 

teatro com base no “Projeto Luz de Teatro: Cegos Contando e Interpretando sua 

História”, com os atores principais sendo cegos ou com baixa visão. 

Roberto Sanches Rabêllo (2011), em seu livro Teatro educação: uma 

experiência com jovens cegos, discute sobre as possibilidades e os limites de 

utilização da linguagem teatral por um grupo de jovens com deficiência visual, 

refletindo sobre o significado da experiência para os envolvidos. Atuando no Instituto 

de Cegos da Bahia, o autor escolhe alfabetizar esteticamente indivíduos que viviam 

em regime de internato, utilizando os jogos teatrais. 

Em As artes cênicas na formação educacional da criança surda, Airton 

Rodrigues (2011), no mestrado em Educação da Universidade Metodista de São 

Paulo (UMESP), propõe discutir a utilização dos jogos teatrais em uma escola só 

para crianças surdas, como auxílio didático no processo de ensino e aprendizagem. 

Com 10 alunos surdos, matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental, foram 

aplicados exercícios teatrais para auxiliá-los na compreensão do conteúdo estudado 

em sala de aula, sendo possível ampliar as possibilidades de compreensão da 

criança para a aquisição dos conhecimentos inseridos no currículo escolar. 

Já Os significados de ser um portador de transtorno mental: contribuições do 

teatro espontâneo do cotidiano na reabilitação psicossocial é o estudo de mestrado 

de Francine Baltazar Assad (2011), da Universidade de São Paulo (USP), que reflete 

sobre a proposta da reabilitação psicossocial para pessoas com transtornos mentais, 

usuários de um Centro de Atenção Psicossocial, em que o teatro (psicodrama, teatro 

do oprimido, jogos dramáticos, improvisação) apresenta-se como um instrumento 

terapêutico no processo da terapia ocupacional, objetivando, assim, a inclusão social 

e o desenvolvimento desses indivíduos. 

No mestrado em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), que teve por título Memória na ponta dos dedos: sistematização de 

práticas de teatro com surdos, Adriana de Moura Somacal (2014) propõe a 
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sistematização da metodologia de ensino de teatro para surdos, a partir da 

experimentação nas oficinas de teatro oferecidas pelo grupo de pesquisa teatral 

Signatores. Esse grupo tem como proposta incentivar a formação de docentes e 

pesquisadores na área teatral e aproximar jovens e adultos surdos do teatro, 

investigando as possibilidades de criação artística dos surdos. 

Pensando nesse contexto da educação especial proposta nesses estudos, 

analisamos que a partir do século XX foram intensificados movimentos na sociedade 

que exigiam a valorização dos direitos humanos, propondo as ideias de igualdade e 

oportunidade para todos os indivíduos. Nessa perspectiva, foi proposto que as 

pessoas com deficiência deveriam compartilhar do mesmo âmbito escolar dos 

demais sujeitos. Assim, o aluno com deficiência passou a ter acesso à escola 

regular. Entretanto, a escola não se preocupava em adequar o currículo, a 

metodologia para esse aluno. De fato, apenas o recebia na sala de aula e cabia ao 

educando adaptar-se às condições do processo de ensino e aprendizagem, sendo 

ele o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso no seu desenvolvimento. 

Diante dessas condições, o aluno com deficiência, por não conseguir se 

adaptar ao meio escolar, era encaminhado às instituições especializadas. Logo, 

esses indivíduos mantinham contato apenas com outros sujeitos que também 

apresentavam alguma deficiência em um contexto de educação especial, sendo 

categorizados e rotulados a partir de aparatos pedagógicos e psicológicos. Ou seja, 

não eram valorizadas as especificidades desses indivíduos e a importância de 

conviver com a diversidade. Nesse sentido, Martins (2008, p. 12) destaca que  

 
As situações de isolamento em classes e instituições especializadas 
provocam o enfraquecimento da sua convivência com outras pessoas, que 
não sejam os familiares, os profissionais lá atuantes, ou os colegas com 
déficits semelhantes, reduzindo também as suas possibilidades de avançar 
na construção das estruturas cognitivas e lingüísticas. 

 

O aluno com deficiência também necessita de um espaço de efetiva 

convivência com os demais sujeitos da sua faixa etária, de modo que suas 

potencialidades sejam valorizadas e possa avançar na aprendizagem. 

Por conseguinte, esse grupo de estudos, apesar de trabalhar com a 

linguagem teatral, como ocorre na nossa pesquisa, diferencia-se porque aborda a 

educação especial somente com grupos de pessoas com deficiência. Já no percurso 

da nossa investigação, buscamos o ensino de teatro no contexto escolar na 
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perspectiva inclusiva, contando com a participação de todos os alunos. Outro grupo 

de trabalhos inseridos na perspectiva da educação especial propõe uma pesquisa 

com o fazer teatral com grupos que exercitam a interação de pessoas com 

deficiência e sem deficiência, dando conta da diversidade e da inclusão por meio do 

teatro. 

Acerca da inclusão, Mirian Martins de Oliveira (2005), da Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP), em sua dissertação em Educação intitulada 

Surdos e ouvintes: dos bastidores aos aplausos... A busca de autoria em um 

processo de inclusão pelo teatro pretende refletir sobre caminhos e possibilidades 

da inclusão dos surdos na comunidade ouvinte, utilizando o teatro, em uma 

perspectiva multirreferencial. A pesquisa foi desenvolvida com um grupo de 

adolescentes de 14 a 17 anos, do curso de teatro de uma escola de Arte e 

Educação, que tem como objetivo principal a inclusão, por meio da arte, de alunos 

com necessidades educativas especiais. Com 22 alunos, proporcionando a 

interação entre 12 surdos e 10 ouvintes, o teatro como meio de inclusão social, a 

partir dos jogos teatrais, possibilitou a participação do surdo, desenvolvendo seu 

potencial criador de modo que se sinta incluído na sociedade. 

Na Universidade de Brasília (UnB), no estudo de mestrado em Arte 

Processo de compreensão e reflexão sobre a iniciação teatral de surdos, Cilene 

Rodrigues Carneiro Freitas (2014) tem por objetivo investigar o processo de inclusão 

de atores surdos no teatro. Baseado nos jogos teatrais, foi desenvolvido o Projeto 

Vendo Vozes, uma oficina de teatro constituída de 15 pessoas, sendo 4 surdos e 11 

ouvintes, com idades entre 11 e 53 anos. Com a intenção de diminuir as barreiras 

existentes na comunicação entre surdos e ouvintes, o teatro favorece um trabalho 

interativo, contribuindo para a socialização do surdo e o ouvinte. Este, por sua vez, 

aprende a reconhecer, a compreender e a respeitar as diferenças e o processo de 

inclusão, conclui a autora ao finalizar a pesquisa. 

Esse grupo de estudos promove o acesso à linguagem teatral considerando 

a interação entre pessoas com e sem deficiência em um contexto de educação 

especial, aproximando-se da nossa perspectiva de pesquisa no que diz respeito ao 

envolvimento de todos os alunos na proposta teatral. Sabendo que é na interação 

com o outro que o sujeito aprende e se desenvolve por meio de trocas cognitivas e 

afetivas, é primordial valorizar a diversidade, especialmente no ambiente escolar, 

colaborando para o enriquecimento de intercâmbios sociais e culturais. É na escola 
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que o aluno com deficiência tem acesso a vivenciar situações em moldes coletivos e 

pode se desenvolver em seus mais amplos aspectos. Karagiannis, Stainback e 

Stainback (1999, p. 25) dizem que 

 
Em geral, os locais segregados, são prejudiciais, pois alienam os alunos. Os 
alunos com deficiência recebem afinal, pouca educação útil para a vida real, 
e os alunos sem deficiência experimentam fundamentalmente uma 
educação que valoriza pouco a diversidade, a cooperação e o respeito por 
aqueles que são diferentes. Em contraste, o ensino inclusivo proporciona às 
pessoas com deficiência a oportunidade de adquirir habilidades para o 
trabalho e para a vida em comunidade. Os alunos com deficiência 
aprendem como atuar e interagir com seus pares, no mundo “real”. 
Igualmente importante, seus pares e também os professores aprendem 
como agir e interagir com eles.  

 

A partir do momento em que se compreendeu que a escola deveria se 

transformar para possibilitar o acesso e a permanência com qualidade de ensino a 

todos os alunos, passa a ser defendida a perspectiva da inclusão escolar. Nesse 

contexto, por inclusão escolar se compreende um sistema educacional que 

reconheça e se prepare para atender as diferenças individuais, respeitando as 

necessidades de todos os alunos, tendo como objetivo o avanço da aprendizagem e 

do desenvolvimento. 

Por fim, apresentamos o grupo que se insere na perspectiva da educação 

inclusiva, segmentando ações teatrais em grupos destinados ao trabalho com a 

diversidade, promovendo a interação entre todos os indivíduos. Nesse contexto, 

apresentamos o primeiro trabalho, de Elaine Lívia Molla de Vasconcellos (2013), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na pesquisa de mestrado em 

Artes Cênicas O Teatro do Oprimido e sua contribuição na formação da criança com 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. A pesquisadora relata as 

contribuições do Teatro do Oprimido como recurso terapêutico e educativo na 

formação da criança com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH). Em uma escola da rede pública, foram identificadas as crianças que 

apresentavam características desse transtorno, sendo convidadas para participar de 

um programa de atendimento clínico especializado e de atividades voltadas ao 

teatro de modo a possibilitar a formação social e educacional da criança, além de 

promover a inserção da criança no grupo. Uma vez por semana, é desenvolvido o 

fazer teatral na sala de aula e, nos demais dias, são possibilitadas as terapias no 

contraturno. Nessa escola, 12 crianças foram contempladas com as ações desse 
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trabalho, mas apenas 3 participaram de todos os atos, quais sejam: avaliação 

médica, terapias e jogos teatrais. 

Susana Guimarães (2014), no artigo O teatro e as necessidades educativas 

especiais, propõe um estudo bibliográfico sobre o teatro no âmbito escolar, 

apontando-o como estratégia para possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos envolvidos, além de promover a inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE), em geral, e alunos com deficiência mental, em 

particular. 

 

É neste âmbito que o teatro pode surgir, estimulando e reforçando as 
competências e aptidões envolvidas na aprendizagem, otimizando as 
estratégias desenvolvidas pelos professores curriculares, antecipando os 
conteúdos lecionados no grupo-turma e desenvolvendo competências 
específicas, atendendo à problemática e particularidades das aquisições a 
adquirir de cada discente com NEE (GUIMARÃES, 2014, p. 34). 

 

Esse estudo afirma que o teatro ajuda a pessoa com deficiência mental a se 

sentir capaz de lidar com as situações cotidianas, tendo em vista que essa 

linguagem permite que o sujeito vivencie diferentes situações do seu cotidiano no 

momento em que encena, permitindo, assim, que esse indivíduo corresponda às 

expectativas das pessoas com as quais convive. Ademais, possibilita que ele mude 

o seu comportamento e adquira competências em diversas áreas.  

Vale ressaltar que o texto não deixa claro se aborda o teatro na escola 

envolvendo os alunos com e sem deficiência. A despeito disso, acreditamos que a 

ideia da autora seja permitir a interação entre todos, haja vista que o ambiente 

escolar propicia essa ideia. A pesquisadora tampouco destaca em seu texto se o 

trabalho com o teatro acontece ou deve acontecer com grupos específicos de alunos 

com deficiência ou se ocorre uma interação entre todos os indivíduos nem discrimina 

a faixa etária desse grupo. 

Para uma melhor sistematização das pesquisas encontradas para a 

elaboração do estado da arte, organizamos o seguinte quadro: 
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Quadro 1 – Organização do estado da arte 

CATEGORIAS ESPECIFICAÇÕES 
TRABALHOS 

ENCONTRADOS 
TOTAL 

Contexto 

Educação Especial 

FERREIRA (2002) 

8 

PAULA (2003) 

RABÊLLO (2011)  

RODRIGUES (2011)  

ASSAD (2011) 

SOMACAL (2014) 

OLIVEIRA (2005) 

FREITAS (2014) 

Educação inclusiva 
VASCONCELLOS (2013) 

2 
GUIMARÃES (2014) 

Grupo 

Agrupamentos 
Selecionados 

(apenas pessoas 
com deficiência/ 
necessidades 
educacionais 

especiais) 

FERREIRA (2002) 

6 

PAULA (2003) 

RABÊLLO (2011)  

RODRIGUES (2011) 

ASSAD (2011) 

SOMACAL (2014) 

Grupos 
(diversidade/ 

inclusão) 

OLIVEIRA (2005)  

3 FREITAS (2014) 

VASCONCELLOS (2013) 

Objetivos 

Teatro para o 
desenvolvimento/ 

abordagem 
terapêutica/ 
ferramenta 

pedagógica/ 
socialização 

FERREIRA (2002) 

9 

PAULA (2003) 

RODRIGUES (2011) 

ASSAD (2011) 

SOMACAL (2014) 

OLIVEIRA (2005) 

FREITAS (2014) 

VASCONCELLOS (2013) 

GUIMARÃES (2014) 

Teatro como área 
de conhecimento 

RABÊLLO (2011) 
1 

Fonte: Bagolan (2016). 

 

As práticas apresentadas nessas pesquisas se aproximam do nosso estudo, 

contribuindo para nossas reflexões, na medida em que pensamos a necessidade de 

considerar as especificidades dos alunos com deficiência no intuito de promover a 

participação desses alunos em atividades teatrais numa perspectiva inclusiva e não 

de integração. Ao mesmo tempo, elas se diferenciam, porque abordam o teatro com 

propostas para o desenvolvimento do aluno e não como um componente curricular 

com seus próprios conteúdos e objetivos. 

No que diz respeito à relevância dos trabalhos selecionados, pode-se ver a 

grande contribuição que trazem visto que colocam o teatro em evidência, permitindo 
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que os indivíduos envolvidos tenham acesso a essa arte, contribuindo, assim, para 

seu desenvolvimento na área social, afetiva, psicomotora e cognitiva. Além disso, 

permite a interação entre os partícipes de forma a possibilitar a inclusão da pessoa 

com deficiência em um determinado contexto. 

Embora tais estudos contribuam para que a pessoa com deficiência se sinta 

valorizada ao experimentar as atividades teatrais, colaborando, assim, para 

desenvolver suas habilidades em diversos aspectos, verificamos uma ênfase na 

perspectiva da educação especial (FERREIRA, 2002; PAULA, 2003; RABÊLLO, 

2011; RODRIGUES, 2011; ASSAD, 2011; SOMACAL, 2014; OLIVEIRA, 2005; 

FREITAS, 2014), em detrimento de pesquisas que tratem a abordagem de teatro em 

contexto escolar, na perspectiva inclusiva (VASCONCELLOS, 2013; GUIMARÃES, 

2014). 

Desse conjunto de estudos, podemos ainda apontar que algumas pesquisas 

preocupam-se em organizar agrupamentos selecionados, constituídos somente por 

pessoas com deficiência (FERREIRA, 2002; PAULA, 2003; RABÊLLO, 2011; 

RODRIGUES, 2011; ASSAD, 2011; SOMACAL, 2014). Já outras exercitam a ideia 

de interação entre todos os partícipes do grupo, sejam eles ditos “normais” pela 

sociedade, sejam eles identificados com algum tipo de deficiência (OLIVEIRA, 2005; 

FREITAS, 2014; VASCONCELLOS, 2013). 

Por fim, entre os estudos voltados para o teatro como área de conhecimento, 

temos apenas o trabalho de Rabêllo (2011), os demais trabalham o teatro com 

outros objetivos, com fins para possibilitar o desenvolvimento do indivíduo, como 

abordagem terapêutica ou pedagógica ou para fomentar o processo de socialização. 

Constatamos, portanto, que ainda é incipiente a discussão sobre a inclusão do aluno 

com deficiência, tendo o teatro como campo de conhecimento, em um contexto 

escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Diferentemente das pesquisas encontradas, no nosso estudo, o teatro foi 

abordado como componente curricular, com objetivos e conteúdos específicos, não 

necessitando ser utilizado como uma técnica pedagógica ou terapêutica para auxiliar 

a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo. Nessa direção, propomos que o 

aluno experimentasse, vivenciasse, conhecesse, explorasse os elementos que 

fundamentam essa arte, por meio dos jogos improvisacionais, contribuindo, assim, 

para sua formação estética e epistêmica, para o seu desenvolvimento global, sua 

participação efetiva no processo de ensino e aprendizagem e para a inclusão 
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escolar, considerando a participação de todos os alunos nas oficinas teatrais. Para 

tanto, Ferreira (2012, p. 15) aponta que  

 

Vivenciando com seus corpos e ações o fazer teatral, potencializa-se e 
torna-se outra a relação como espectador das diversas linguagens cênicas, 
espetaculares e, por que não, midiáticas, além de desenvolver aspectos 
fundamentais de criatividade, imaginação, oralidade e expressão corporal, 
trabalho em grupo e cooperação, noções estéticas e éticas, entre tantas 
outras. 

 

Sob esse viés, assumimos como perspectiva as possibilidades do ensino de 

teatro, considerando a participação e a interação de alunos com e sem 

necessidades educacionais especiais, colaborando para um processo de inclusão, 

no qual todos os alunos pudessem participar, a sua maneira, das mesmas propostas 

pedagógicas. Nessa perspectiva, surge a questão que motiva este estudo: o jogo 

improvisacional, no contexto escolar, pode contribuir para a participação de alunos 

com e sem necessidades educacionais especiais no campo do ensino de teatro? 

Diante de tal questão, elegemos como objetivo geral para a pesquisa: 

desenvolver uma prática pedagógica em teatro centrada no jogo improvisacional nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, em um contexto escolar, considerando a 

participação de alunos com e sem necessidades educacionais especiais. 

E, ainda, como objetivos específicos propomos:  

• Identificar as experiências culturais e escolares dos alunos no campo do 

teatro. 

• Analisar as interações construídas entre alunos com e sem necessidades 

educacionais especiais, a partir do desenvolvimento de jogos improvisacionais no 

ensino de teatro. 

• Refletir sobre a realização dos jogos improvisacionais, tendo como 

referência a mediação docente. 

 

1.3 O DISCURSO DO OUTRO: PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

DE INCLUSÃO E TEATRO 

 

No esforço de atender a tais intencionalidades, assumimos como abordagem 

metodológica a pesquisa intervenção, tendo como procedimento principal de sua 

efetivação a realização de oficinas no contexto de sala de aula, conforme 
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esclarecemos mais adiante. Por agora, achamos pertinente anunciarmos dois 

pressupostos que fundamentam nosso estudo. 

O primeiro diz respeito à educação inclusiva, sendo esta definida como “[...] 

a prática da inclusão de todos – independentemente de seu talento, deficiência, 

origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas de aula provedoras, 

onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas” (KARAGIANNIS; 

STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 21). Sob essa ótica, a educação inclusiva 

propõe mudanças conceituais, metodológicas, atitudinais, físicas, necessárias a uma 

real transformação no espaço escolar a fim de certificar uma educação centrada no 

indivíduo e nas suas necessidades, proporcionando uma escola para todos. 

Pensar na inclusão do aluno com deficiência no sistema regular de ensino 

leva-nos a refletir sobre os direitos garantidos nos documentos oficiais sobre seu 

acesso e também sobre as práticas pedagógicas propostas na instituição escolar, de 

forma a assegurar um ensino de qualidade para todos, pois “a escola, como espaço 

inclusivo, deve ter como desafio o êxito de todos os seus alunos, sem exceção” 

(PIRES, 2006, p. 114). 

Considerando que cada pessoa possui um ritmo de aprendizagem próprio ao 

seu desenvolvimento, é papel da escola atender a essa diversidade, apostando na 

aprendizagem colaborativa, na troca de saberes entre os sujeitos, na interação entre 

os alunos. A inclusão não se dá apenas pela inserção e/ou pela aceitação de alunos 

com deficiência na escola regular, mas sim no ato de considerar as características 

de cada indivíduo como ser único, capaz de construir seu conhecimento, desde que 

sejam dadas as condições necessárias a sua participação no processo de ensino 

aprendizagem. 

Sob esse ângulo, a organização curricular deve permitir que a escola 

realmente se torne inclusiva, não apenas aprovando a matrícula, a entrada e a 

socialização do aluno mas também garantindo a sua participação em todas as 

atividades propostas no ambiente escolar, possibilitando, assim, a sua 

aprendizagem e o seu desenvolvimento. As atividades não podem ser pensadas em 

uma vertente uniformizadora e homogeneizadora, já que as pessoas são diferentes 

e se constituem na interação, na relação dialógica com o outro. Portanto, “uma 

adequada modificação do currículo, no sentido da flexibilidade, da abertura e da 

abrangência, torna-se indispensável como condição sine qua non das próprias 

práticas educativas” (RODRIGUES, 2009, p. 304, grifo do autor). 
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Para que a perspectiva inclusiva realmente se efetive, é necessário 

implementar propostas de práticas que vislumbrem uma escola que respeite as 

particularidades de todos os seus alunos. Todavia, muito pouco tem sido efetuado 

para mudanças no ensino em função das especificidades de cada aluno, indo na 

contramão dos princípios da educação inclusiva. “A escola continua sua carreira de 

homogeneização e de negação da diversidade a despeito do discurso inclusivo” 

(MAGALHÃES, 2007, p. 227). 

Conforme Carvalho (2004), para que se concretize a inclusão escolar de 

forma que a escola se prepare para atender as diferenças de cada aluno, 

respeitando as suas especificidades e objetivando o avanço da aprendizagem e do 

desenvolvimento, é fundamental remover as barreiras conceituais, atitudinais, 

estruturais e pedagógicas que ainda perduram no sistema educacional e que 

promovem práticas e relações segregadoras. 

No que se refere ao segundo pressuposto – o ensino de teatro por meio do 

jogo improvisacional –, iniciamos nossa argumentação assinalando o seu 

enquadramento legal. É importante ressaltar que a LDB, nº 9.394/96, assegura o 

ensino de arte como componente curricular obrigatório, em todos os níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Para 

tanto, a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, como modalidade 

de ensino, também está inserida nesse contexto. Sob esse prisma, a acessibilidade 

à arte, em seus diferentes campos (teatro, música, dança e artes visuais), é direito 

de todos e isso deve ser certificado no âmbito escolar. 

A esse respeito, Koudela (2004) entende que o teatro, como sistema de 

conhecimento construído no coletivo, tendo relação com o desenvolvimento do 

sujeito, tem de estar presente na escola. Assim, o teatro deve fazer parte do 

currículo escolar como área de conhecimento, sendo compreendido como 

manifestação simbólica do ser humano, constituindo-se como componente essencial 

na aprendizagem e no desenvolvimento do aluno. Cabe, portanto, à escola 

possibilitar à criança experimentar essa arte, fundamental na formação global do 

homem, em seus aspectos sociais, cognitivos e/ou estéticos (SANTOS, 2002). 

Ferreira (2012) afirma que o teatro se dá em um espaço simbólico que é 

construído pela ação dos alunos (jogadores), que participam do jogo. Ou seja, a sala 

de aula pode ser um espaço de jogo, um espaço-tempo de criação teatral, onde a 

imaginação, o corpo e a ação dos alunos sejam integrados. 
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Nessa perspectiva de ensino de teatro, objetivam-se a criação e a 

representação de histórias a partir do ponto de vista do aluno, tendo o teatro como 

um dos campos do conhecimento escolar que pode ser abordado pela perspectiva 

do jogo improvisacional. Propondo que o aluno experiencie, aprecie, explore os 

elementos dessa arte, busca-se contribuir para sua formação estética e epistêmica, 

o seu pleno desenvolvimento e a sua participação ativa no processo de ensinar e 

aprender. 

Dessarte, assumimos como perspectiva as possibilidades do ensino de 

teatro considerando a participação e a interação de todos os alunos, atendendo suas 

singularidades e potencialidades para garantir o envolvimento desse educando, por 

meio dos jogos improvisacionais, os quais são exercícios teatrais executados de 

forma improvisada, ou seja, sem ensaio, podendo acontecer com ou sem uma 

combinação prévia pelos jogadores participantes, partindo-se de uma proposta dada 

pelo coordenador do processo. Os demais jogadores assistem à cena e, ao final, 

conversam sobre a vivência (DESGRANGES, 2011). Sobre esses jogos, 

Desgranges (2011, p. 87) assegura que 

 
[...] na investigação proposta por estes exercícios o prazer de jogar se 
aproxima do prazer de aprender a fazer e a ver teatro, estimulando os 
participantes (de qualquer idade) a organizar um discurso cênico apurado, 
que explore a utilização dos diferentes elementos que constituem a 
linguagem teatral, bem como a empreender leituras próprias acerca das 
cenas criadas pelos demais integrantes do grupo. 

 

Nesse exercício, é possível que os jogadores manifestem suas opiniões, 

sensações e ideias acerca de si mesmos e do mundo que os cerca, possibilitando, 

assim, a criticidade, a criatividade, a cooperação, a socialização. Além disso, nos 

momentos de compartilhar as impressões sobre as cenas construídas, os 

participantes refletem sobre as situações cotidianas da vida que foram apresentadas 

na improvisação, fazendo sua leitura de mundo, bem como discutem as ações 

artísticas proporcionadas pelo jogo como forma de aperfeiçoar a atividade teatral. 

Esse processo permite a apropriação da linguagem teatral, contribuindo para que o 

indivíduo não seja reprodutor de um enunciado, mas possa apreciar, pensar e criar o 

seu próprio jeito de fazer teatro (DESGRANGES, 2011). 
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1.4 PENSANDO NA ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Para apresentar a trajetória percorrida durante todo o processo de 

construção da pesquisa, sistematizamos esta dissertação, buscando apreciar nesta 

primeira seção, Escutando as primeiras vozes... as motivações que originaram a 

pesquisa, a manifestação de outras vozes em estudos já publicados, os 

fundamentos que direcionam o estudo investigativo e a estrutura e organização do 

trabalho. 

Na segunda seção, A pesquisa intervenção: um encontro dialógico entre 

muitas vozes, indicamos a abordagem metodológica adotada na investigação, bem 

como os procedimentos de construção dos dados, a composição do campo 

investigativo e de seus partícipes e os parâmetros de organização dos eixos de 

análise dos dados construídos na pesquisa. 

Na terceira e na quarta seção, apresentamos as oficinas teatrais conforme 

foram propostas no contexto escolar na perspectiva inclusiva, articulando-as com o 

conhecimento teórico e os dados construídos no processo de intervenção. Em 

Oficinas de teatro: processos alteritários e dialógicos em cena, assinalamos as 

categorias relacionadas às experiências culturais e escolares dos alunos acerca do 

fazer teatral, a indisponibilidade inicial na participação no jogo improvisacional e as 

relações de tensões ocorridas entre si mesmos e entre seus pares. 

Na seção Encontros com o outro e consigo mesmo: ressignificando imagens, 

discutimos as interações entre alunos com e sem necessidades educacionais 

especiais mediadas pelo jogo improvisacional decorridas da participação de todos os 

alunos nas práticas teatrais. Ademais, lançamos um olhar sobre o processo de 

intervenção, refletindo sobre os jogos improvisacionais tendo como referência a 

mediação docente. 

Para finalizar, tecemos em O fim... É só o começo... as considerações sobre 

o percurso percorrido, apontando os limites, os desafios, as possibilidades e os 

desdobramentos da pesquisa, no que diz respeito ao ensino de teatro, por meio dos 

jogos improvisacionais, considerando a inclusão escolar de alunos com e sem 

necessidades educacionais especiais. 
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2 A PESQUISA-INTERVENÇÃO: UM ENCONTRO DIALÓGICO ENTRE MUITAS 

VOZES 

 

Quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas 
(BAKHTIN, 2011, p. 409-410, grifo do autor). 

 

Uma relação dialógica, marcada pelo encontro do eu e do outro, é carregada 

de múltiplas vozes sociais. Nenhuma palavra é solitária, mas repleta da voz do 

outro, uma vez que o falante não tem um discurso neutro, mas marcado pelas falas 

e opiniões de outras pessoas (BAKHTIN, 2011). 

 
A palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, 
constantemente mutável de comunicação dialógica. Ela nunca basta a uma 
consciência, a uma voz. Sua vida está na passagem de boca em boca, de 
um contexto para outro, de um grupo social para outro, de uma geração 
para outra (BAKHTIN, 2015, p. 232). 

 

Partindo dessa premissa, a abordagem metodológica tomada como caminho 

a ser seguido na pesquisa permite a interação entre pesquisador e pesquisado, por 

meio da instauração dessas vozes, advindas de diferentes campos, pois somos 

sabedores de que a investigação não é feita sobre o sujeito, mas sim com ele, em 

um processo interativo. 

Assim, esta pesquisa, ao abordar o ensino de teatro e a educação inclusiva 

no contexto escolar sob a mediação dos jogos improvisacionais, assume como 

vertente investigativa a abordagem qualitativa. Insere-se no conjunto das pesquisas 

qualitativas, uma vez que centraliza sua atenção nas particularidades que compõem 

o objeto de estudo, tendo como objetivo compreender o comportamento e a 

experiência humana.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), esse tipo de pesquisa exige o 

contato direto e constante do investigador com o ambiente e a situação analisada, 

geralmente por meio do intenso trabalho de campo, para que as ações sejam mais 

bem compreendidas no contexto investigado. No que diz respeito aos dados 

construídos, estes são de natureza descritiva (descrição de pessoas, 

acontecimentos e situações). Ademais, esta pesquisa está centrada no processo e 

não nos resultados ou nos produtos e se preocupa em retratar a perspectiva dos 

participantes (significação dada à realidade). 
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Ao entrar em contato com o seu objeto – que nas ciências humanas diz 

respeito ao sujeito, ser que emite sua opinião −, o pesquisador problematiza suas 

questões, observa os fatos e conversa com as pessoas participantes, constituindo-

se como um momento de aprendizagem e de produção do conhecimento, que se 

estrutura em textos emergindo do encontro com o outro. À vista disso, o homem 

sempre expressa suas ideias por meio de textos, solicitando uma resposta, ou seja, 

se não há texto, não é possível acontecer a investigação. “Onde não há texto, 

também não há objeto de estudo e de pensamento” (BAKHTIN, 2011, p. 307). 

Ademais, acerca do trabalho de campo, Amorim (2001) assegura que: 

 

Não há trabalho de campo que não vise ao encontro com o outro, que não 
busque um interlocutor. Também não há escrita de pesquisa que não se 
coloque o problema do lugar da palavra do outro no texto. Esta questão 
pode, evidentemente, ser evacuada. Podem-se utilizar métodos ou 
convenções de escrita que ignorem ou que esqueçam que, do outro lado, 
há um sujeito que fala e produz texto tanto quanto o pesquisador que o 
estuda. Pode-se, ao contrário, tentar dar conta dessa presença outra, desse 
estranho encontrado ou desencontrado na pesquisa. Nesse caso, os 
métodos, as técnicas e a própria escrita podem ser questionados de modo 
mais rico e crítico (AMORIM, 2001, p. 16). 

 

A pesquisa qualitativa, conforme Freitas (2002), pressupõe a descrição 

interpretativa por meio da qual se busca a explicitação das possíveis relações, 

articulando a singularidade do evento com os seus contornos sociais e históricos. 

Partindo dessa vertente, a abordagem investigativa adotada é considerada como 

pesquisa-intervenção, posto que a ação humana provoca modificações no objeto de 

estudo, em seu contexto e nos sujeitos envolvidos, permitindo a produção de 

descobertas, de diálogos, de sentidos entre o eu e o outro.  

 
Nas ciências exatas, o pesquisador encontra-se diante de um objeto mudo 
que precisa ser contemplado para ser conhecido. O pesquisador estuda 
esse objeto e fala sobre ele ou dele. Está numa posição em que fala desse 
objeto mas não com ele, adotando, portanto, uma postura monológica. Já 
nas ciências humanas, seu objeto de estudo é o homem, “ser expressivo e 
falante”. Diante dele, o pesquisador não pode se limitar ao ato 
contemplativo, pois encontra-se perante um sujeito que tem voz, e não pode 
apenas contemplá-lo, mas tem de falar com ele, estabelecer um diálogo 
com ele. Inverte-se, desta maneira, toda a situação, que passa de uma 
interação sujeito-objeto para uma relação entre sujeitos (FREITAS, 2002, p. 
24). 

 

Esse tipo de pesquisa é visto como uma relação entre sujeitos, sendo 

possível a troca de experiências e de saberes em uma interação dialógica. Sob essa 

ótica, o sujeito pesquisado reflete, aprende e produz conhecimento, por sua vez, o 
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pesquisador também é parte integrante da pesquisa, tendo possibilidades de 

aprender, de transformar-se durante o processo da pesquisa. Nessa perspectiva, 

Jobim e Souza (2011) e Jobim e Souza e Albuquerque (2012), que sistematizaram 

os princípios orientadores desta pesquisa, afirmam que a investigação que tem 

como premissa o dialogismo e a alteridade, fundamentada nas concepções teóricas 

de Mikhail Bakhtin, configura-se como uma pesquisa-intervenção. 

A esse respeito, a comunicação entre o pesquisador e o sujeito investigado 

produz sentidos, acordos e negociações que possibilitam um encontro do eu com o 

outro e a construção de conhecimentos em uma relação dialógica e alteritária. 

 
A “pesquisa-intervenção” apresenta-se, portanto, como instauração de 
modos de discursividade entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa, 
assumindo a dimensão dialógica e alteritária como aspecto central de sua 
abordagem metodológica. Nesse sentido, os sujeitos envolvidos se 
apropriam de um modo de pensamento em permanente transformação, 
evitando a adesão de um modelo fixo e cristalizado de se acercar das 
questões cuja compreensão se busca desvendar (JOBIM E SOUZA, 2011, 
p. 40-41, grifo do autor). 

 

A pesquisa-intervenção no ambiente escolar permite que os sujeitos 

envolvidos estabeleçam o diálogo, a interação, a aprendizagem e o desenvolvimento 

de todos os envolvidos, de modo que todas as pessoas (pesquisador, professores e 

alunos da turma escolhida) sejam colaboradoras do processo a partir de uma 

reflexão sobre a prática pedagógica.  

 
Ao levar em conta a particularidade do encontro do pesquisador com o seu 
outro e, consequentemente, a especificidade do conhecimento que pode ser 
gerado a partir desta condição, o que se destaca é a produção de um 
conhecimento inevitavelmente dialógico e alteritário (JOBIM E SOUZA; 
ALBUQUERQUE, 2012, p. 111, grifo do autor). 

 

Portanto, a prática é alvo de intervenção, uma vez que tanto o pesquisador 

quanto o professor da turma e seus alunos tomam parte no processo investigativo 

de modo a transformar a prática. O pesquisador não se restringe a descrever a 

prática, mas sim busca investigar junto com o docente, em um trabalho colaborativo, 

dando voz a todos os envolvidos, dialogando, refletindo sobre a prática, 

compartilhando ideias, com o objetivo de melhorar ou transformar a compreensão de 

determinada realidade. 

Bakhtin (2011) diz que o objeto de estudo das ciências humanas é um 

sujeito, ser expressivo e falante, que sempre se expressa por meio do texto, seja 
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oral, seja escrito, e isso requer uma resposta, uma compreensão. Ou seja, o ser 

humano tem voz, sendo necessário estabelecer um diálogo com ele, possibilitando 

uma compreensão ativa e geradora de respostas. Logo, o pesquisador e os 

partícipes da pesquisa são sujeitos em processos de interação que participam de 

todo o desenvolvimento da pesquisa. 

Nesse processo, suas expectativas, itinerários e papeis são distintos, sendo 

necessárias a negociação e a (re)avaliação, decorrentes dos conflitos e dos 

tensionamentos que surgem ao longo do percurso. Por essa razão, o nível de 

participação na pesquisa é combinado com a professora colaboradora, as 

professoras da turma e os alunos, uma vez que se trata de um partilhar diferente 

para cada partícipe, conforme os interesses e os desejos de cada um. 

 

2.1 CAMPO DE PESQUISA: INVESTIGAÇÃO CONSTITUÍDA PELA RELAÇÃO EU-

OUTRO 

 

É na relação com o outro que constituímos nosso campo de pesquisa, uma 

relação de alteridade e dialogismo; uma relação pautada na troca de experiências e 

de conhecimentos; uma relação para a vida toda, marcada por tensões, 

descobertas, olhares e muitos diálogos. Compreendendo que a pesquisa é realizada 

juntamente com o sujeito, fomos construindo nosso campo de pesquisa em um 

processo de vivências e de produção de sentidos. Na caminhada acadêmica, 

enquanto me constituía pesquisadora, foi possível um encontro consolidado com o 

outro em um campo construído por relações intensas e determinantes para a nossa 

investigação. 

Na busca pelo campo de investigação, localizamos uma escola pública do 

município de Natal/RN, situada na zona oeste da cidade, que atende a demanda dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, no turno matutino e vespertino, a qual 

denominaremos de “Escola Municipal A Conferência dos Pássaros4"  

                                                           
4 A fim de preservar a identidade da escola investigada e dos sujeitos partícipes da pesquisa, 
empregamos pseudônimos para identificá-los. Para tanto, decidimos utilizar como referência a obra 
“A Conferência dos Pássaros” do autor Peter Sís (2013), inspirado no conto original de Farid ud-Din 
Attar, que conta que os pássaros do mundo se reúnem para decidir quem será seu rei, já que eles 
não têm nenhum. A poupa, o mais sábio de todos eles, sugere que eles devem encontrar o lendário 
Simorgh, um pássaro mítico persa – uma alegoria da busca por Deus. Dessa forma, o título do livro 
será proposto em referência à escola investigada e os nomes dos personagens (pássaros) da obra 
serão adotados como os dos alunos participantes da pesquisa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poupa
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Essa escola teve seu início em 1955, por iniciativa de um morador do bairro 

em sua própria casa. Na década de 1960, a escola começou a receber ajuda da 

Prefeitura Municipal de Natal por meio do projeto “De pé no chão também se 

aprende a ler5”. A partir de 1980, com o aumento considerável do número de alunos, 

o prédio deixou de ser a casa do professor fundador e passou a funcionar apenas 

como escola.  

Em 1987, começou a vigorar na rede municipal de ensino o processo de 

eleições para diretores, sendo esse regime instituído também na escola em questão, 

o que trouxe profundas mudanças, principalmente a construção de um prédio mais 

estruturado para o funcionamento da escola, que foi inaugurado em 1990, sendo o 

seu funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) em 1996. Outras 

ampliações físicas foram sendo conquistadas ao longo dos anos, além de 

conquistas de materiais. Anteriormente, atendia também as turmas da Educação 

Infantil e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Atualmente, a infraestrutura da escola é constituída por 12 salas de aula, 

sala de recursos multifuncionais, sala de leitura, sala de informática, sala dos 

professores, coordenação pedagógica, direção, secretaria, inspeção, portaria, pátio, 

quadra, parque, campinho, cozinha, banheiros, estacionamento e um pequeno 

espaço destinado ao desenvolvimento do programa Mais Educação6 que, no período 

da pesquisa, havia sido suspenso. 

Quanto ao público atendido, dados disponibilizados pela secretaria da escola 

apontam que no ano de 2016, período referente à pesquisa, a instituição possuía 

582 alunos, entre crianças e adolescentes, distribuídos em 24 turmas que 

contemplavam os anos iniciais do Ensino Fundamental. Os agrupamentos nas salas 

são realizados conforme a idade dos alunos para cada ano de escolaridade e de 

                                                           
5 Política implementada na administração do prefeito Djalma Maranhão (1960-1964), que tinha como 
objetivo a erradicação do analfabetismo em Natal/RN, aliando a escola pública ao movimento de 
educação e cultura popular. Atendia crianças, jovens e adultos, principalmente na periferia da cidade, 
onde não existiam escolas, sendo a clientela básica as classes sociais despossuídas (GÓES, 1993). 
6 “O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado 
pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a 
ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. As 
escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao 
Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos 
macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos 
humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de 
mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica”. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao>. Acesso em: 9 out. 2016. 
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acordo com o nível de aprendizagem, uma vez que há alunos nas turmas de 4º e 5º 

ano que ainda estão no processo de alfabetização. 

A organização das turmas no turno vespertino, horário escolhido para a 

realização da pesquisa, devido a termos outros compromissos no período da manhã, 

é mostrada no Quadro 2, a seguir. 

 

 
Quadro 2 − Organização das turmas – 2016 

ANO DE 
ESCOLARIDADE 

IDADE TURMA 
Nº DE 

ALUNOS 

DEFICIÊNCIA/ 
NECESSIDADE 

EDUCACIONAL ESPECIAL7 

1º ANO 
6 – 7 
anos 

C 23 1- Deficiência intelectual 

D 20 
1- Retardo8 mental não 

especificado 
1- Hidrocefalia congênita  

2º ANO 
7 – 8 
anos 

D 27 - 

E 19 
1- Diagnóstico em aberto 
1- Distúrbio de atividade e 

atenção  

3º ANO 
8 – 9 
anos 

C 27 - 

D 22 1- Diagnóstico em aberto 

4º ANO 
9 – 10 
anos 

D 29 - 

E 26 
2- Diagnóstico em aberto 

1- Deficiência auditiva 

F 23 
1- Diagnóstico em aberto 

1- Autismo 

5º ANO 
10 –11 
anos 

C 19 

1- Atraso do desenvolvimento 
neuropsicomotor de causa 

ainda não definida 
1- Síndrome de Down 

D 28 - 

E 18 
1- Síndrome de Down 

1- Microcefalia 
Fonte: Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) e Secretaria da “Escola Municipal A 

Conferência dos Pássaros" 

 

                                                           
7 Segundo a Declaração de Salamanca (1994), o termo necessidades educacionais especiais refere-
se a todas aquelas crianças ou aos jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam 
em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Na Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com 
diversas barreiras, pode ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade.  
8 Apesar de estar em desuso, o termo “retardo” consta do laudo médico do aluno apresentado pela 
escola investigada na pesquisa. 
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Tendo em vista que a pesquisa objetiva possibilitar a participação de todos 

os alunos no ensino de teatro em contexto escolar, procuramos uma escola pública 

que tivesse a demanda de alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, 

a instituição escolar foi escolhida como nosso campo investigativo de atuação por 

termos conhecimento de uma considerável demanda de alunos que atendem o perfil 

da política da Educação Especial, o que foi confirmado no contato inicial realizado 

com a diretora pedagógica da escola, que relatou a presença de diversos alunos 

com necessidade educacional especial em praticamente todas as turmas. 

Nesse primeiro contato, expomos as ideias iniciais da nossa pesquisa. Isso 

gerou um entusiasmo no acolhimento do nosso estudo pela gestora. Ademais, 

conversamos sobre os alunos com necessidades educacionais especiais de cada 

sala. Com isso, foi viabilizado um quadro com essas probabilidades para discutirmos 

posteriormente com nosso orientador. 

Em consonância com os diálogos com nosso orientador, com a colaboradora 

da pesquisa (aluna do curso de Teatro), com a direção pedagógica e com alguns 

professores da escola com quem temos amizade, decidimos a turma na qual seria 

desenvolvida a pesquisa. Em seguida, fomos apresentadas à professora titular da 

referida turma, esclarecendo o objetivo da pesquisa e as etapas planejadas para 

esse processo, além de combinar os dias para a observação da turma e de sua 

rotina, dando, assim, início à investigação. 

O 5º ano “E” do Ensino Fundamental do turno vespertino foi a turma 

escolhida para nossa pesquisa, constituída por 21 alunos, sendo que 03 alunos 

foram transferidos ao longo do ano. Essa turma, que compreende a faixa etária de 

10 a 14 anos, é formada por 11 meninos e 07 meninas. Entre as meninas do grupo, 

duas alunas fazem parte do público-alvo da Educação Especial, uma com 

Microcefalia e outra com Deficiência Intelectual (Síndrome de Down). 

Entre os critérios que justifica a escolha da turma, está o fato de o grupo 

possuir mais de uma aluna com necessidades educacionais especiais9, pois caso 

uma delas faltasse no dia da proposta de intervenção, o andamento da pesquisa não 

ficaria prejudicado. Outro fator positivo, informado pela equipe escolar, foi que as 

alunas eram bastante assíduas à escola. Além disso, a turma contava com a 

presença da professora auxiliar que garantia, assim, a permanência das alunas com 

                                                           
9 No caso da nossa pesquisa, utilizamos o termo necessidades educacionais especiais em referência 
à interação das especificidades das alunas envolvidas no campo investigativo. 
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necessidades educacionais especiais na sala de aula regular. Além disso, os 

professores (polivalente e de Arte) mostraram-se dispostos a participar 

voluntariamente de todas as etapas da pesquisa. Por fim, os horários facultados 

eram compatíveis com os nossos horários para o período de observação e de 

intervenção. 

Definidas a escola e a turma para desenvolvermos a pesquisa, o próximo 

passo seria conhecer a instituição para identificarmos os possíveis locais para a 

intervenção, bem como para conhecermos o contexto da investigação (condições de 

funcionamento quanto a recursos, características ambientais e físicas). Optou-se, 

inicialmente, em realizar a pesquisa no espaço antes destinado ao programa Mais 

Educação, embora depois tenha havido mudanças, conforme relataremos na seção 

3. 

É valido destacar que, durante essa busca, conhecemos a Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM), responsável pelo Atendimento Educacional Especializado10 

(AEE). Em relação ao trabalho realizado com as alunas com necessidades 

educacionais especiais da turma investigada, o atendimento acontecia no período da 

manhã, turno inverso ao horário da sala de aula regular, uma vez por semana. Na 

ocasião, eram desenvolvidas diferentes atividades a partir da utilização de diversos 

recursos e materiais, próprios às necessidades e aos interesses de cada aluna. A 

professora que acompanha essas alunas, Margarida11, é formada em Pedagogia e 

tem especialização em Língua Portuguesa, atua na área de Educação Especial há 2 

anos e 6 meses, recebendo formação continuada nessa área, proposta pela 

Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Para conhecer melhor o contexto investigativo da nossa pesquisa, buscamos 

o Projeto Político Pedagógico (PPP), documento norteador da prática pedagógica 

escolar. A instituição em questão apresenta um PPP que defende um currículo 

construído coletivamente, sendo dinâmico, mutável, aberto e flexível. Conforme 

                                                           
10 Pelo Decreto nº 6.571, o Atendimento Educacional Especializado tem como função complementar 

ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 
11 Para resguardar a identidade das professoras partícipes da pesquisa, utilizamos, também, 
pseudônimos para identificá-las, aplicando nomes de flores mediante as características de cada uma. 
Pensamos assim, na beleza da relação entre as flores e os pássaros, uma vez que a conexão 
existente entre os pássaros e as flores associa-se ao processo de ensino e aprendizagem, em que o 
professor e o aluno possuem uma relação de troca, onde quem ensina aprende e vice-versa, 
entrelaçados pela interação, colaboração e compartilhamento de ideias e experiências. 
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consta no PPP, “A proposta curricular é um projeto educacional planejado e 

desenvolvido a partir de uma seleção da cultura e das experiências das quais se 

deseja que as novas gerações participem” (PPP, 2013, p. 26). 

Outra questão tratada nesse documento refere-se à prática pedagógica, que 

é norteada pela “igualdade de condições para acesso e permanência do aluno na 

escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a 

garantia da qualidade” (PPP, 2013, p. 27). Além disso, o documento indica que a 

instituição pauta-se no modelo de educação sociointeracionista proposto por 

Vygotsky, indicando que a aprendizagem se dá na interação com o outro, sob a 

mediação do professor. 

No que diz respeito à ideia de inclusão, o Projeto Político Pedagógico da 

escola faz menção à  

 
[...] inserção de todos, sem distinção de condições lingüísticas sensoriais, 
cognitivas, físicas, emocionais, étnicas, socioeconômicas ou outras e requer 
sistemas educacionais planejados e organizados que dêem conta da 
diversidade dos alunos e ofereçam respostas adequadas às suas 
características e necessidades (NATAL, 2013, p. 103). 

 

O documento propõe ainda que o êxito da integração escolar está 

relacionado à eficiência no atendimento à diversidade do estudante. Entre outras 

medidas, indica que, para o sucesso da inclusão, é importante 

 
[...] elaborar propostas pedagógicas baseadas na interação com os alunos, 
desde a concepção dos objetivos; reconhecer todos os tipos de 
capacidades presentes na escola; sequenciar conteúdos e adequá-los aos 
diferentes ritmos de aprendizagem dos educandos; adotar metodologias 
diversas e motivadoras; avaliar os educandos numa abordagem processual 
e emancipadora, em função do seu progresso e do que poderá vir a 
conquistar (NATAL, 2013, p. 103). 

 

A escola investigada está em conformidade com as proposições de Pires 

(2015, p. 108), ao afirmar que o educador visa a “uma transformação mais profunda 

na organização funcional da escola, nos conteúdos, nos processos, nas práticas e 

no alcance da educação, e isto em todos os níveis, transformação que implica 

ensaio de novas vivências e experiências”, para, assim, obter resultados 

satisfatórios no desenvolvimento do aluno com necessidades educacionais especiais 

no âmbito escolar. 
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Tendo em vista que recebem uma significativa parcela de alunos em classes 

comuns de ensino, os professores da escola investigada são orientados quanto ao 

processo de ensino e aprendizagem ao receberem materiais adequados ao tipo de 

deficiência dos alunos presentes na sala de aula, no dia do planejamento com a 

coordenação pedagógica. Algumas vezes, a escola recebeu profissionais, como 

terapeuta ocupacional, interessados em articular parcerias para promover palestras 

e orientações para os professores no que diz respeito ao desempenho dos alunos 

com necessidades educacionais especiais em sala de aula. 

 

2.1.1 Observação no processo de intervenção: o olhar distanciado/aproximado 

do pesquisador 

 

A partir do Projeto Político Pedagógico, foi possível compreender o que a 

escola pensa sobre inclusão, informação necessária para se perceber o caminho 

traçado pelos docentes na busca de promover a participação do aluno com 

necessidades educacionais especiais nas atividades propostas em sala de aula. 

Assim, consideramos pertinente apresentar três momentos distintos − a aula de Arte, 

a aula da professora polivalente e o momento do recreio − para compreendermos 

como se dá o processo de inclusão, tendo como eixos norteadores nas 

observações12 do processo inicial da pesquisa os seguintes fatores: a participação 

dos alunos com e sem necessidades educacionais especiais nas atividades 

propostas em sala e em outros ambientes da escola; as interações entre os alunos e 

entre estes e os professores nos momentos que compõem a organização da rotina. 

Nesse caminho, em um primeiro momento da pesquisa, observamos a aula 

de Arte. Como resultado, identificamos que não são desenvolvidas atividades 

relacionadas ao fazer teatral, apenas práticas destinadas a artes visuais. Em 

conversa com a direção pedagógica da escola e com uma professora que atua na 

secretaria de educação, compreendemos que a Secretaria Municipal de Educação 

(SME) propõe que as aulas de Arte sejam divididas assim: 1º ano e 2º ano − artes 

visuais; 3º ano – música; 4º ano – teatro; e 5º ano − dança. Cada ano de 

escolaridade deve abordar um campo da Arte, porém, isso parece não ocorrer na 

                                                           
12 Já estamos antecipando informações que foram construídas no processo de observação no campo 
investigativo e no tópico 2.4 esclareceremos como esses procedimentos foram construídos no 
decurso da pesquisa. 
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prática, tendo em vista que cada professor tem mais habilidade ou formação para 

um campo, o que o leva a desenvolver atividades preferencialmente nessa área.  

No caso da nossa pesquisa, a turma do 5º ano deveria ter acesso ao campo 

de conhecimento de dança, mas a professora de Arte dessa sala direciona suas 

aulas para as artes visuais, pois tem habilitação em desenho. Não há docentes com 

formação em teatro nessa escola, dificultando, assim, atividades a ser desenvolvidas 

nessa área de conhecimento. Esse fato torna nossa pesquisa ainda mais relevante 

para que, assim, os alunos tenham acesso à linguagem teatral na escola 

pesquisada. 

No dia da observação da aula de Arte, foram delineadas atividades 

diferenciadas para os alunos da turma. As alunas com necessidades educacionais 

especiais amassaram pedaços de papel crepom para fazer bolinhas e preencher um 

desenho destinado às mães em alusão ao seu dia. A aluna com Deficiência 

Intelectual (Síndrome de Down) participou da atividade por um curto período de 

tempo, demonstrando pouco envolvimento na atividade sugerida e a aluna com 

Microcefalia demonstrou gostar de amassar as bolinhas e colar no local indicado 

pela professora auxiliar, que realizou a atividade junto a essas alunas.  

Já o restante da turma, conheceu sobre a origem e os símbolos dos jogos 

olímpicos, retratando o evento que iria acontecer em nosso país. Nesse momento, a 

participação dos alunos limitou-se a dialogar com a professora sobre os jogos 

olímpicos, principalmente, sobre como e por que foram criados e quais as 

modalidades vivenciadas nos dias atuais. Em seguida, passaram a copiar um texto 

reproduzido no quadro branco e a observar/apreciar imagens dos símbolos dos 

jogos em diferentes épocas.  

Verificamos que a sugestão de atividades da professora de Arte são 

propostas mais individuais, restringindo-se a cada aluno, indicando uma participação 

limitada e uma interação13 pouco evidente entre todos os alunos da turma. Para os 

alunos ditos “normais”, as atividades são bem diferenciadas no que diz respeito aos 

conteúdos, aos objetivos e às metodologias, não possibilitando a interação entre 

                                                           
13 Esse pressuposto de se propor o trabalho cooperativo em situações de interação, em duplas ou em 
pequenos grupos, é corroborado pelas ideias defendidas por Vygotsky (2007) de que aprendemos na 
interação, ou seja, as nossas apropriações se dão em nível interpsíquico antes de se tornarem 
intrapsíquicos, contribuindo, assim, nos processos de aprendizagem, sendo importante que os 
docentes do Ensino Fundamental considerem essa questão para que seus alunos avancem nas 
zonas de desenvolvimento proximal – distância entre o nível de desenvolvimento real (representado 
pelo que o indivíduo consegue fazer sozinho) e o nível de desenvolvimento potencial (relativo ao que 
o sujeito consegue fazer com a ajuda de um outro mais experiente). 
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eles. Além disso, as atividades das alunas com necessidades educacionais 

especiais são desenvolvidas somente com a mediação da professora auxiliar. 

Quando se trata do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com 

deficiência, Vygotsky (1997, p. 65) assegura que  

 
[...] a ninguém ocorre sequer negar a necessidade da pedagogia especial. 
Não se pode afirmar que não existem conhecimentos especiais para os 
cegos, para os surdos e os mentalmente atrasados. Porém esses 
conhecimentos e essas aprendizagens especiais há que se subordiná-los à 
educação comum, à aprendizagem comum, a pedagogia especial deve 
estar diluída na atividade geral da criança. 

 

As alunas com necessidades educacionais especiais da turma também 

devem ter acesso aos conhecimentos historicamente construídos, havendo, caso 

necessário, uma flexibilização do currículo escolar para atender suas reais 

especificidades, com vistas a avanços na sua aprendizagem e no desenvolvimento. 

Possibilitar a inclusão do aluno com deficiência no processo de ensino não significa 

simplificar as atividades ao ponto de empobrecê-las para que ele participe das 

propostas escolares, mas sim permitir que o indivíduo se envolva nos processos 

cognitivos, aprendendo com o outro e avançando em seu conhecimento. 

O fato de as alunas com necessidades educacionais especiais participarem 

de atividades diferenciadas, sendo desenvolvidas apenas com a professora auxiliar, 

pode ocasionar uma exclusão do indivíduo, gerada pelo “convívio exclusivo” com a 

auxiliar e por vivenciar propostas de atividades que não correspondem às 

trabalhadas pelo restante da turma, fazendo assim com que a educação inclusiva 

seja apenas um “disfarce” na sala de aula. 

Nos encontros posteriores, observamos as aulas propostas pela professora 

polivalente, em que pudemos observar essa mesma ideia, as atividades destinadas 

às alunas com necessidades educacionais especiais são diferenciadas do restante 

da turma quanto aos conteúdos, aos objetivos e às metodologias, distanciando-se 

significativamente do que é indicado para os demais colegas da sala. Além disso, a 

realização das atividades não contribui com a colaboração entre os pares, havendo 

uma restrita interação dos alunos com e sem necessidades educacionais especiais. 

Um registro do nosso diário de campo expõe essas ações: 

 
Diário de campo – maio/2016 − Hoje observamos que as alunas com 
necessidades educacionais especiais (NEE) passam a maior parte do 
tempo sentadas realizando atividades relacionadas a Português e/ou 
Matemática, bem diferentes das atividades propostas para a turma. A 
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linguagem oral, a expressão de ideias e pensamentos, o movimento, são 
raramente explorados durante a rotina escolar. Ainda, precisamos entender 
os porquês disso, mas acreditamos que seja devido à intensa preocupação 
em dar conta dos conteúdos escolares propostos pelo currículo escolar. 
Como também, as atividades não permitem a colaboração entre os pares, 
quer seja entre alunos sem NEE, entre alunos com NEE, ou ainda, de 
alunos com e sem NEE (BAGOLAN, 2016). 

 

Diante desse registro do diário de campo, destacamos dois fatos 

específicos: as atividades propostas para as alunas com necessidades educacionais 

especiais e a colaboração entre os pares. Essas situações estão marcadas pela 

segregação das alunas público-alvo da Educação Especial. 

No tocante às atividades realizadas em sala de aula, identificamos as 

dificuldades das alunas com necessidades educacionais especiais em acompanhar 

o nível de aprendizagem da turma. Contudo, compreendemos também a importância 

de elaborar um plano de ensino individualizado, organizando conteúdos, objetivos, 

estratégias e materiais de acordo com a percepção de mundo do aluno e sua forma 

de construir os conhecimentos, para não empobrecer as atividades destinadas aos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Nesse caso, em vez de o 

professor olhar para as dificuldades do aluno, deve focar nas suas possibilidades de 

aprendizagem. Abordando esse tema, Capellini e Rodrigues (2009, p. 359) 

confirmam que os professores tendem a reduzir a qualidade das atividades 

propostas aos alunos com deficiência. 

 
Alguns professores acham que estão ajudando a criança dando-lhes 
atividades de pintura e desenho, enquanto o restante da turma faz outro tipo 
de atividade. Porém, esse procedimento em nada contribui com a criança, 
ao contrário, na maior parte das vezes essa estratégia faz com que ela 
trabalhe isoladamente em atividades que não têm relação com aquelas 
realizadas pelo restante da turma, desencadeando na criança um efeito 
negativo, diminuindo seu interesse em aprender. 

 

É necessário realizar uma adaptação no currículo, caso haja necessidade, 

para atender a demanda do aluno com necessidades educacionais especiais, 

efetivando sua inclusão na sala de aula comum. Ao mapear as particularidades do 

aluno, o professor pode fazer os ajustes curriculares necessários para que favoreça 

a sua aprendizagem. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações 

Curriculares (BRASIL, 1998), as adaptações no currículo são definidas como: 

 
[...] possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adaptação do 
currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às 
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peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo 
currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para 
que atenda realmente a todos os educandos (BRASIL, 1998, p. 33). 

 

Desse modo, é essencial atender as diferenças individuais que o aluno 

possa apresentar em decorrência das especificidades do seu desenvolvimento, sem, 

no entanto, individualizar o ensino a ponto de particularizar a ação pedagógica, 

segregando o aluno do grupo. Para tanto, é necessário incluí-lo na situação de 

aprendizagem que os outros alunos estão vivenciando, com as devidas adequações 

para que sua participação seja efetiva. 

No que diz respeito à importância da colaboração entre os pares, é 

primordial que a escola que se propõe inclusiva atenda as necessidades dos alunos 

com e sem necessidades educacionais especiais, contribuindo para que a 

cooperação, a socialização, a sensibilidade e a aceitação estejam presentes nesse 

processo. Entretanto, até a colaboração entre as alunas com necessidades 

educacionais especiais não acontecia, uma vez que a atividade era realizada 

primeiro junto a uma aluna e, quando esta terminava, a professora auxiliar realizava 

com a outra, de modo que estas não interagiam nem resolviam juntas os desafios 

propostos nas tarefas. 

Todos os envolvidos nessa prática enriquecem em aprendizagens, uma vez 

que a colaboração entre os pares possibilita o desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e valores em um ambiente rico e significativo. A inserção do indivíduo na 

sala de aula não estabelece mecanicamente laços entre o aluno com e sem 

necessidades educacionais especiais, é necessário que o professor transponha as 

barreiras e invista em diferenciadas estratégias para permear o contato social entre 

os sujeitos envolvidos, para que, assim, uns cooperem com os outros em processos 

interativos. A declaração da professora auxiliar reforça essas ideias apontadas: 

 
Entrevista – setembro/2016 
[...] elas não interagem diretamente com a turma durante a aula, quem dá 
aula pra elas sou eu. A professora traz uma atividade, e eu quem dou aula 
pra elas, ou seja, uma aula dentro da sala de aula, mas que acaba até 
atrapalhando, porque a professora tá explicando um assunto pra turma e eu 
tô explicando outras coisas pra elas e aí fica um conflito, né? Às vezes 
acaba até tirando a atenção delas, do que eu tô ensinando pra elas, porque 
os outros meninos estão vendo outra coisa totalmente diferente. E quando 
eles interagem é na hora de lavar as mãos pra ir lanchar, na fila do lanche, 
é a interação que eles têm (GARDÊNIA, 2016). 
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Ressaltamos que a rotina, ao integrar o cotidiano da escola, deve levar em 

consideração as especificidades dos alunos envolvidos, respeitando suas 

singularidades e eclodindo suas potencialidades. Desse modo, é imprescindível que 

na escola com perspectiva inclusiva o respeito às diferenças marque cada momento 

da rotina escolar de modo que o êxito de todos os alunos seja alcançado. No 

entanto, na fala da professora auxiliar da turma que acompanha as alunas com 

necessidades educacionais especiais em todas as aulas, analisamos uma rotina 

marcada pela segregação. 

Outro fator que nos chamou bastante atenção nos momentos diários da sala 

de aula foi a constatação que a titular da turma planeja a atividade e a auxiliar 

executa ao lado das alunas. Os alunos da turma ficavam sob a orientação da 

professora polivalente e as alunas com necessidades educacionais especiais com a 

professora auxiliar. Por conseguinte, estas não interagiam com aqueles no momento 

das atividades em sala de aula, instituindo, assim, um espaço reservado na sala 

para as alunas com necessidades educacionais especiais, que se isolavam da 

turma. Em conformidade com Vayer e Roncin (1989, p. 61), 

 
[...] não basta dar lugar à criança, no fundo da classe ou numa estrutura de 
atendimento na vida do grupo social em que se encontra, é necessário que 
ela possa envolver-se na ação empreendida na classe, que se relacione 
com os outros alunos, a fim de melhor desenvolver-se. 

 

Para que de fato ocorra a inclusão, é imprescindível que o aluno com 

necessidades educacionais especiais seja envolvido em toda a prática pedagógica. 

Por essa razão, não basta estar na sala de aula desenvolvendo atividades 

individualizadas sem compartilhar com o outro esse processo, tem de experimentar 

desafios e superar obstáculos, tal qual os demais alunos da turma, devendo ser 

asseguradas as condições de acesso, participação e aprendizagem de todos os 

estudantes. 

Em relação ao papel do professor auxiliar, um documento da Secretaria de 

Educação de Natal, “Perfil, atribuições e encaminhamento do profissional de apoio a 

alunos com necessidades educacionais especiais”, propõe quem é o profissional e 

quais as suas funções para atender a demanda escolar na perspectiva inclusiva. 

Quando cita as diversas atribuições desse profissional, afirma: 

 
No que respeita às ações pedagógicas, o apoio se dará no processo de 
ensino, sempre a partir das ações educativas e adequações necessárias 
planejadas para toda a turma, traçadas colaborativamente pelo professor 
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regente, o professor da SRM e o coordenador pedagógico e a participação 
do profissional de apoio que atuará mais de perto com o/os aluno/os com 
NEESP, sem no entanto esquecer o coletivo, demonstrando igual interesse 
e responsabilidade com os demais alunos da turma (NATAL, 2011, p. 3). 

 

Dialogando com a direção pedagógica da escola, foi relatado que o papel da 

professora auxiliar, como profissional de apoio proposto pela SME, é de acompanhar 

exclusivamente o aluno com necessidades educacionais especiais no processo de 

ensino e aprendizagem, na participação nas atividades e na interação. O professor 

titular da turma deve propor e o auxiliar orienta a atividade para esse público 

estudantil. Esse argumento foi confirmado pela professora auxiliar da turma em suas 

ações em sala de aula. 

Percebe-se, assim, o desencontro entre o real e o legal, uma vez que a 

atuação desse profissional de apoio não está promovendo uma efetiva inclusão das 

alunas com necessidades educacionais especiais em sala de aula. O professor 

auxiliar deve colaborar com toda a turma, cooperando com o que for necessário 

junto ao professor titular. No entanto, o que identificamos foi o isolamento das alunas 

com necessidades educacionais especiais em um espaço separado do restante do 

grupo e tendo uma aula à parte mediada pela professora auxiliar, promovendo assim 

um ambiente de discriminação. Portanto, uma proposta que poderia ser um recurso 

em potencial para facilitar o processo de inclusão de alunos com necessidades 

especiais acaba se transformando em mais um fator de exclusão na escola. 

Pensando nesse apoio no processo de escolarização de alunos com 

necessidades educacionais especiais, Glat e Pletsch (2011, p. 24) afirmam que 

 
O mediador ou facilitador de aprendizagem, por sua vez, é um elemento 
(pode ser um estagiário) de apoio ao professor da turma comum em que 
haja algum aluno especial incluído que necessite de atendimento mais 
individualizado. Sua principal função é dar suporte pedagógico às atividades 
do cotidiano escolar – sem, com isso, substituir o papel do professor 
regente. O mediador acompanha o dia a dia do aluno, realizando, em 
concordância com a equipe escolar, as adaptações necessárias para o 
desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 

Identificamos, no período da pesquisa, que o professor auxiliar, que são 

estudantes do curso de Pedagogia ou de licenciaturas, trabalham como estagiários 

na instituição e executam o que foi proposto pelo professor polivalente, apoiando o 

aluno com necessidades educacionais especiais nas atividades e nas interações 

com a turma. Diante desse fato, seria válido propor uma formação aos estudantes 

que assumem a função de professor auxiliar, sendo oferecidos cursos de formação 
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pela Secretaria de Educação ou exigir ter cursado as disciplinas referentes à 

Educação Inclusiva na graduação, com o intuito de obter uma melhoria da qualidade 

da função desenvolvida pelo professor auxiliar. 

O professor auxiliar pode contribuir com a prática pedagógica inclusiva, 

desenvolvendo um trabalho colaborativo junto ao professor polivalente, mas não ser 

responsabilizado por este. Todavia, o que ocorre é a ausência do professor 

polivalente nesse processo de ensino, fazendo com que o aluno seja excluído dentro 

de uma suposta situação de inclusão escolar. O trabalho pedagógico do professor 

titular e do auxiliar deve ser uma ação em conjunto com vistas a possibilitar a 

aprendizagem dos alunos. 

 

2.1.1.1 Além da sala de aula: inclusão? 

 

Um momento ímpar na rotina escolar é o recreio, em que os alunos 

conversam, brincam no parque, jogam futebol, correm, saltam, pulam em constante 

movimento, explorando o espaço do âmbito escolar. Já as alunas com necessidades 

educacionais especiais gostam de ficar sentadas com seus respectivos brinquedos 

(cada uma delas gosta de levar um brinquedo preferido para a escola, todos os dias) 

observando os demais alunos ou conversando com professores e funcionários. 

 
Diário de campo – maio/2016 − No momento do recreio, elas costumam 
levar brinquedos (Andorinha leva sempre um microfone e Coruja gosta 
muito de bonecas) e ficam sentadas em um “banquinho”, sendo 
cuidadosamente observadas pela professora auxiliar, que também conversa 
bastante com elas. Alguns professores e funcionários se aproximam 
procurando sempre fazê-las sorrir com conversas, brincadeiras, músicas e 
danças. No entanto, não identificamos a presença de nenhum aluno da 
escola nesse momento (BAGOLAN, 2016). 

 

O período do recreio é oportunizado para os alunos fazerem suas escolhas 

para brincar. O brincar é a forma de ser e estar no mundo e entender o mundo em 

que vivem, transformando-o e produzindo cultura. Nessas situações, eles expressam 

emoções, sensações e pensamentos e se comunicam e interagem, conhecendo-se 

e descobrindo o “mundo” dos outros e dos objetos. Além disso, podem desenvolver 

seu corpo e conceitos que lhe acompanharão ao longo de sua vida. 

É valido frisar o que Góes (2009, p. 118) assinala sobre o recreio na rotina 

escolar na perspectiva inclusiva, sendo um momento para interações e para o 

brincar:  
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Parece demasiado sugerir que a escola, diante de tantas demandas, 
também busque transformar o espaço do recreio, um momento da rotina 
que é secundarizado, com pequena duração e sem finalidades instrucionais. 
Contudo, o que aí acontece faz parte da experiência escolar da criança. E é 
preciso evitar o risco de que o recreio, por ser visto como pausa da 
atividade didática, torne-se também uma pausa do projeto inclusivo.  

 

O brincar é um momento essencial para que o aluno conheça a si mesmo e 

conheça o outro, mantendo relações de interação. Entretanto, isso não ocorre na 

turma investigada, pois até nos momentos de interação livre as alunas com 

necessidades educacionais especiais estão à margem.  

Destaca-se também a visão de Vygotsky (2007) que entende a brincadeira 

como uma atividade social do indivíduo, cuja natureza e origem específica são 

aspectos fundamentais para a construção de sua personalidade e a compreensão 

da realidade na qual está inserida, enfatizando a ação do brincar para o 

desenvolvimento do indivíduo, como também para a educação de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Essa ação favorece a zona de 

desenvolvimento proximal, responsável por mudanças no desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. Portanto, a brincadeira estando presente na escola 

trará inúmeros benefícios ao desenvolvimento dos alunos com deficiência, além de 

favorecer a interação entre todos os alunos, aproximando o aluno com deficiência do 

seu meio, tão necessário para que se sinta membro do grupo, elemento fundamental 

para uma efetiva inclusão. 

Diante das nossas observações, foi perceptível a limitação da interação 

entre todos os alunos da turma, pela convivência entre os indivíduos, pela diferença 

nas atividades no processo ensino aprendizagem, pela dinâmica focada no 

individual na efetivação das tarefas escolares, pelo deslocamento espacial na 

organização da turma e, ainda, pelo momento livre do brincar no recreio, ou seja, 

poucas interações entre os alunos com e sem necessidades educacionais especiais 

ocorriam dentro e fora da sala de aula. Ademais, as restrições na participação das 

alunas com necessidades educacionais especiais nas atividades propostas em sala 

de aula não possibilitavam a colaboração entre os pares. Isso nos leva a pensar que 

é preciso ser (re)pensada com mais veemência a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, de 

forma que estes aprendam e se desenvolvam em interação com os demais colegas 

da turma. 
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Partindo dessas ações observadas em sala de aula no momento inicial da 

pesquisa, pontuamos a importância de entender a concepção de inclusão das 

professoras partícipes da investigação para, assim, compreender o porquê de tais 

atuações na inclusão da pessoa com necessidades educacionais especiais no 

âmbito escolar. Por conseguinte, seguem as afirmações sobre inclusão: 

 
Entrevista – setembro/2016 
Primeiro ponto que eu acho é que a gente hoje não tem esse tipo de 
educação na escola. Porque? Porque a inclusão não basta o aluno estar 
junto com os outros colegas, né, ele tem que participar e, principalmente, 
ele tem que desenvolver o pensamento dele, o pensamento cognitivo. 
Enfim, a gente tenta fazer essa inclusão, a gente sabe que ela não acontece 
realmente como deveria até pela estrutura que a escola tem... 
(CRISÂNTEMO, 2016). 
 
A educação inclusiva... a minha ideia que eu tenho de estudo, é que tem 
que envolver toda, assim, todo o indivíduo, a criança, o aluno, quer seja 
deficiente visual, auditivo, que tenha algum problema de Síndrome de 
Down, e você inclui ele... Participar, mesmo sabendo que ele é um aluno 
especial. Como é especial, você tem que envolvê-lo, né, dentro do contexto 
que, a gente diz assim, dos normais, alunos normais de sala, mas que ele 
tem um algo especial a lhe oferecer, a lidar aqui nessa sala estou 
aprendendo muito com Coruja e Andorinha, né? (GÉRBERA, 2016). 
 
Inclusivo seria é... inserir as crianças com necessidades educacionais 
especiais na escola regular sem diferenciar das outras, né, dar a mesma 
assistência que as demais e fazer com que elas interajam (GARDÊNIA, 
2016). 

 

Por meio das falas das professoras, é possível enxergar que elas 

compreendem a importância da inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais na sala de aula regular quando afirmam que esse aluno tem 

de estar junto com outros colegas. Nesse sentido, deve ser possibilitada a 

participação de todos os alunos sem distinção, como também a interação entre eles, 

de forma que aprenda uns com os outros. A esse respeito, Pires (2006, p. 50, grifo 

do autor) destaca que  

 
A inclusão não é manipulação de indivíduos. Não basta inscrevê-los numa 
escola e fazerem parte da lista de alunos de uma classe. Como processo 
participativo, com diferentes agentes em interação, ela só acontece quando 
é operada pelo próprio sujeito, pois a inclusão não pode ser fruto de 
imposições aleatórias, mas um processo que o próprio indivíduo concretiza 
em si mesmo, na interação e convivência com os outros.  

 

Sob essa ótica, Martins (2006, p. 24) ressalta que somos cientes que 

 
[...] desenvolver um processo de educação inclusiva não é algo fácil. Não é 
algo que se consiga por um “passe de mágica”, requer planejamento, 
aceitação das diferentes maneiras de ser e de se expressar de cada 
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educando, assim com uma reflexão permanente sobre as práticas 
empreendidas na escola, visando a oferta de respostas adequadas às suas 
necessidades. 

 

Sabemos que a inclusão é um processo que vai sendo construído 

diariamente, a cada atividade proposta ao aluno, a cada mediação do professor, a 

cada ação da turma. Nessa direção, a escola como um todo deve refletir sobre sua 

prática para que possa possibilitar a participação ativa de todos os alunos, 

acolhendo-os não apenas no ato da matricula, mas também garantindo os direitos e 

os deveres de todos os alunos, com necessidades educacionais especiais ou não, 

pois “ [...] a simples inclusão de alunos com deficiências em salas de aula do ensino 

regular não resulta em benefícios de aprendizagem” (KARAGIANNIS; STAINBACK; 

STAINBACK, 1999, p. 22). 

Diante do que foi observado em sala de aula acerca da inclusão dos alunos 

com necessidades educacionais especiais e as concepções das professoras sobre 

esse processo, assinalamos que o processo de inclusão de fato não está 

acontecendo, havendo divergências entre o que pensam sobre inclusão e o que 

propõem em suas práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, é imprescindível a 

escola organizar formações com os professores sobre quem são esses alunos com 

necessidades educacionais especiais e como aprendem, além de sistematizar 

possibilidades de serviços e materiais de apoio para assegurar um processo de 

ensino e aprendizagem significativo. 

 
Não existe, porém, uma receita a ser seguida. É importante que o professor 
seja apoiado e orientado, no cotidiano escolar, de maneira a ser capaz de 
refletir de maneira crítica e constante sobre sua prática, com base em 
recursos teóricos e metodológicos, a fim de recriá-la constantemente. Esta 
reflexão não deve se restringir apenas a uma teorização para compreender 
e explicar a prática, mas ser efetivamente crítica, de forma que – sempre 
que necessário – seja capaz de reformular e recriar a realidade vivenciada 
em classe (MARTINS, 2006, p. 21, grifo do autor). 

 

A inclusão escolar se fundamenta na ideia de reconhecer e valorizar a 

diversidade como característica intrínseca para a formação de uma sociedade. 

Tendo como horizonte esse cenário, deve-se garantir o acesso e a permanência de 

todos os alunos por meio de participações ativas na prática pedagógica, apreciando 

as particularidades de cada indivíduo. Ao invés de participar de um processo de 

caráter excludente e segregativo, é importante que o aluno perceba que pertence à 
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escola, que faz parte da turma, que é aceito pelos colegas e professores. Pelo 

menos essa expectativa deveria ser uma orientação ética e pedagógica da escola. 

 

2.2 SUJEITOS DA PESQUISA: INTERAÇÃO COM A PALAVRA ALHEIA 

 

Para a proposição bakhtiniana, aquele que pratica um ato de compreensão 

passa a ser participante do diálogo. Sob esse viés, o homem, como sujeito produtor 

de discursos, não pode considerar a consciência alheia como objeto, pois se 

comunica com ela por meio do diálogo. Assim, dialogar com o sujeito é mais 

importante do que apenas refletir sobre ele. “O homem não pode ser apenas objeto 

de uma explicação, produto de uma só consciência, de um só sujeito, mas deve ser 

também compreendido, processo esse que supõe duas consciências, dois sujeitos, 

portanto, dialógico” (FREITAS, 2002, p. 24-25, grifo do autor). 

Dessarte, não podemos “coisificar” os sujeitos participantes da pesquisa 

transformando-os em objetos, mas ouvir sua voz, dando vez para o diálogo. Como 

anuncia Bakhtin, o filósofo do diálogo, não há verdades absolutas; o que acontece é 

uma incessante troca que permite a construção do conhecimento, no encontro do 

pesquisador com os participantes da pesquisa. Assim, os sujeitos da nossa 

pesquisa, segundo Kramer (2007, p. 11), são concebidos como “sujeitos sociais, 

cidadãs e cidadãos ativos na história, mergulhados na e fazedores da cultura, 

prenhes de tradição, de valores, de desejos, de sonhos, possuidores e produtores 

de linguagem”.  

Sabendo da participação ativa dos sujeitos como interlocutores da pesquisa, 

é importante o pesquisador se aproximar minimamente desses sujeitos para tentar 

definir alguns elementos de caracterização e, assim, conhecer de quem está falando 

nesse processo de investigação. Nessa vertente, os sujeitos participantes da nossa 

pesquisa foram os alunos da turma e as professoras, sendo uma titular e uma 

auxiliar (estagiária) e a professora de Arte. A título de colaboração, também 

contamos com o auxílio de uma aluna do curso de licenciatura em Teatro da UFRN.  

No processo da caminhada acadêmica, tivemos a rica oportunidade de 

conhecer uma aluna do curso de Teatro (no período da pesquisa estava concluindo 

a graduação), Girassol. Sua participação em muito contribuiu com nossa pesquisa, 

desenvolvendo um trabalho colaborativo de forma a compartilhar o planejamento da 

oficina teatral, propondo os jogos e tomando decisões necessárias ao bom 
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funcionamento do processo de pesquisa, produzindo em conjunto conosco, 

conforme suas possibilidades de tempo. Esse trabalho de cooperação implica a 

interação entre sujeitos, tão citada por Bakhtin (2011), quando postula que a 

verdade não habita em apenas uma pessoa, mas sim na interação dialógica entre 

indivíduos que a buscam coletivamente.  

 
Assumir o dialogismo e a alteridade como marcas das relações 
estabelecidas no contexto da pesquisa significa ir ao encontro do outro e 
compartilhar experiências, conhecimentos e valores que se alteram 
mutuamente. O outro não é apenas um objeto a ser pesquisado ou um 
informante de dados a serem analisados, mas é um sujeito cuja palavra 
confronta-se com a do pesquisador, exigindo um posicionamento, uma 
resposta. Por outro lado, a palavra do pesquisador recusa o lugar da 
neutralidade, sendo parte dos jogos de linguagem que se configuram no 
âmbito da pesquisa, que é também um acontecimento social (JOBIM E 
SOUZA, 2011, p. 41). 

 

Dessa forma, Jobim e Souza (2011) delineia essa relação do olhar do outro 

na pesquisa. Esse fator nos leva a reconhecer o outro como produtor de linguagem, 

capaz de indagar, instigar, promover reflexões, trocar experiências. Por sua vez, 

Bakhtin (2011) mostra que, quando se pensa em um mundo a partir de uma ótica 

dialógica, é inevitável a presença de mais de uma consciência, o que possibilita a 

produção de conhecimento de forma colaborativa. 

Sabendo que, para Vygotsky (2007), o desenvolvimento cognitivo acontece 

por meio da interação social, isto é, pela interação com outros indivíduos e com o 

meio, podemos afirmar que a ação conjunta, a partilha de vivências, a busca pela 

solução dos desafios enfrentados, a análise das situações, foram imprescindíveis 

para compreender a importância do trabalho colaborativo, pois semanalmente 

discutimos sobre as possibilidades do desenvolvimento dos jogos a ser realizados 

na oficina, trocamos ideias, debatemos teorias, construindo, assim, conhecimentos 

necessários à compreensão do ensino de teatro. 

No que se refere às docentes da turma investigada, a professora Crisântemo 

assume a função de professora titular. Ela tem formação em Pedagogia e trabalha 

como tal há 15 anos. Gardênia é a professora auxiliar, como estagiária, cursa o 3º 

período de Pedagogia, apoiando o trabalho desenvolvido com os alunos com 

necessidades educacionais especiais. Já Gérbera, a professora de Arte, tem 

formação em Educação Artística e habilitação em desenho industrial, atuando desde 

1994 na educação. 
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Essas docentes acompanham as oficinas, exercendo o olhar exotópico 

proposto por Bakhtin (2011), uma vez que atuavam avaliando a intervenção, tendo 

um desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior. Consideramos exotópico 

o fato da incapacidade de o sujeito ver a si mesmo, necessitando do outro que vê de 

fora, um olhar alheio que eu não posso abranger de minha posição. 

 
Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo 
exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), 
com a sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio 
eu tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as 
palavras, as formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de 
mim mesmo (BAKHTIN, 2011, p. 373-374). 

 

Nesse processo compartilhado, contamos com o olhar exotópico das 

professoras que acompanhavam as oficinas de teatro, realizando uma avaliação, 

mostrando como observavam a intervenção, sendo de suma importância para o 

processo de pesquisa, posto que colocavam em questão a visão que tinham da 

pesquisadora e da pesquisa, que é diferente do olhar que temos de nós mesmos. 

Isso nos mostra a importância do outro nessa construção, pois a posição de estar 

em um lugar exterior, permite ver e entender de um modo peculiar, autoriza que se 

enxergue o indivíduo de uma forma que ele não consegue se ver. A esse respeito, 

Bakhtin (2011, p. 103) postula que: "É preferível que ele permaneça fora de mim, 

pois é a partir da sua posição que pode ver e saber o que, a partir da minha posição, 

não posso nem ver nem saber, sendo assim que ele poderá enriquecer o 

acontecimento da minha vida". 

A participação das professoras se deu a partir da observação das oficinas e 

nos momentos de entrevistas. Já os alunos participaram das oficinas e da avaliação 

destas por meio das entrevistas coletivas sob a forma de rodas de conversa. 

Por fim, como partícipes da pesquisa, também temos os alunos da turma do 

5º ano. Para darmos início ao trabalho, organizamos informações sobre eles, que 

estão dispostas no Quadro 3, a seguir. Identificamos esses alunos com nome 

fictício, sexo e a idade (relativa ao período em que foi desenvolvida a pesquisa). 
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Quadro 3 − Identificação dos alunos que formam a turma do 5º ano 

Nome Sexo Idade 

Andorinha14 Feminino 12 

Bem-te-vi Feminino 13 

Pato Masculino 11 

Gaivota Masculino 11 

Poupa Masculino 12 

Pardal Masculino 12 

Sabiá Masculino 13 

Rouxinol Feminino 12 

Arara Feminino 13 

Carcará Feminino 11 

Cisne Masculino 11 

Flamingo Masculino 10 

Falcão Masculino 13 

Pavão Masculino 11 

Beija flor Feminino 10 

Papagaio Masculino 11 

Coruja15 Feminino 14 

Águia Masculino 12 
Fonte: Bagolan (2016). 

 

Alunos comunicativos, participativos e, em sua maioria, agitados, que se 

movimentam no interior da sala com frequência e se envolvem em conversas 

paralelas durante as aulas constituem a turma observada. Ora participam das 

atividades desenvolvidas com interesse, ora se dispersam, envolvendo-se em 

brincadeiras com os colegas da turma, muitas vezes, faltando com o respeito. É sob 

esse mesmo olhar que se constituem as ideias das professoras sobre a turma. 

 

Entrevista – setembro/2016 
É uma turma difícil! Quando eu recebi essa turma no início do ano, a 
princípio eu fiquei muito satisfeita, porque era uma turma com número 
menor de alunos, devido a presença das duas meninas e da auxiliar. [...] 
Então assim quando eu peguei essa turma no início do ano, eu disse: poxa, 
essa turma eu vou alcançar todos os meus objetivos, todas as minhas 
metas, e eu me enganei, porque não é o número de alunos que vai dificultar 
o trabalho do professor em si, lógico que dificulta, mas não é só isso, é a 
característica de cada um, é a realidade de cada um, entendeu? Então 
assim, é lógico que pra turma que eu peguei, é lógico que eles tiveram um 
avanço, mais muito longe do que eu imaginava pra eles. [...] Foram alunos 
que foram empurrados até chegar ao 5° ano, independente desse processo 
de avaliação automática, independente disso eles foram empurrados, 
quando digo isso é porque eles não foram trabalhados, viram a dificuldade 
do 2° ano, viram a dificuldade do 3° ano e não foram trabalhados, ah já que 
vai passar, então vai passar do mesmo jeito. [...] vocês estão achando que 
estão na pracinha, que estão na rua, que estão em casa assistindo 
televisão, vocês têm que viver esse momento [...] (CRISÂNTEMO, 2016). 

                                                           
14 Aluna com deficiência intelectual – Síndrome de Down 
15 Aluna com Microcefalia 
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Eu digo que é uma turma meio delicada, que é preciso ter muito traquejo 
com elas. Muitas vezes eu não consigo realizar tudo o que eu tenho para 
passar pra eles porque têm muitas interferências pessoais, deles mesmos, 
são deles com outros colegas. É uma turma, assim, muito inflada, qualquer 
coisa torna-se uma briguinha, uma discussão, então, não sei se... Eu tenho 
uma impressão, assim, talvez eles não têm muito, assim, troca comigo, eu 
procuro, mas é uma turma meio... resistente. Bastante resistente. [...] Eu 
entendo um carinho deles como um carinho muito agressivo. É tapa vai, 
tapa vêm, sabe, puxa cabelo, xinga, eu não vejo uma afetividade 
harmoniosa, assim, tipo assim, toma lá dá cá. Eu percebo assim 
(GÉRBERA, 2016). 
 
Uma turma indisciplinada, falta limites, é... a maioria gosta muito de 
conversar, gosta muito de brincar durante as aulas, atrapalha quem quer 
estudar, as crianças ditas normais já têm uma certa dificuldade pela 
indisciplina deles, e as meninas também, porque eles começam a brincar, a 
correr, a jogar bolinha de papel e acaba atrapalhando a atenção delas, pois 
as crianças que têm alguma necessidade especial qualquer coisa tira a 
atenção delas, então no geral é isso... (GARDÊNIA, 2016). 
 

No que diz respeito às alunas com necessidades educacionais especiais, 

demonstram ser atentas, tranquilas e participativas do processo de aprendizagem, 

embora, uma delas, muitas vezes, se recusasse a realizar a atividade.  

Andorinha, 12 anos, apresenta Deficiência Intelectual (Síndrome de Down), 

com uma significativa defasagem cognitiva (dificuldade na aquisição de novos 

aprendizados e assimilação de conceitos) e linguagem oral restrita (comunica-se ao 

seu modo, interagindo quando deseja). Começou a estudar nessa escola em 2013 

na turma do 3º ano. É atendida apenas pelo fonoaudiólogo no Centro de 

Reabilitação Infantil (CRI/CRA), desde os primeiros meses de vida, em 2004. Quanto 

às atividades pedagógicas, apresenta resistência em realizá-las, que varia conforme 

a sua disposição (frequentemente chega sonolenta à sala de aula) e só se expressa 

oralmente caso lhe seja direcionada alguma pergunta. Muitas vezes só responde 

com o movimento da cabeça, afirmando ou negando. Não apresenta 

comprometimento motor, realizando atividades sem dificuldades. Gosta muito de 

cantar e dançar. Interage pouco com colegas, professores e funcionários. 

Coruja, com 14 anos, apresenta Microcefalia, apontando atraso 

neuropsicomotor elevado e estrabismo. Em 2012, no 3º ano, entrou nessa escola. 

Participa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) desde 2003, 

tendo atendimento em terapia ocupacional e psicomotricidade. Além disso, participa 

de projetos pedagógicos “Matemática para a vida” e “Expressão e linguagem” na 

instituição. No que diz respeito às atividades, apresenta satisfação em realizá-las, 

necessitando sempre da mediação da professora. Expressa-se bastante oralmente, 
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embora tenha uma fala um tanto quanto incompreensível. Apresenta 

comprometimento motor em relação à coordenação motora fina. Gosta muito de 

brincar com bonecas. Interage bem com todos da comunidade escolar, quando 

alguém se aproxima dela, gosta de conversar e manifestar sentimentos e desejos. 

No tocante às interações entre os alunos da turma, podemos afirmar que 

apesar de serem bastante ativos, ocorrem poucas interações entre os alunos com e 

sem necessidades educacionais especiais. Na sala de aula, as alunas com 

necessidades educacionais especiais interagem mais com a professora auxiliar e 

durante o recreio com alguns professores e funcionários. 

 
Entrevista – setembro/2016 
Gardênia: [...] E quando eles interagem é na hora de lavar as mãos pra ir 
lanchar, na fila do lanche, é a interação que eles têm. 
Professora Pesquisadora: Então, a interação de Andorinha e Coruja com a 
turma se dá mais nesses momentos...  
Gardênia: Em uma brincadeira, como vocês vieram e fizeram o teatro, aí 
tem a opção de inseri-las, mas no dia a dia no contexto escolar mesmo, não 
há essa interação, agora assim, os alunos respeitam elas, sabem dos 
limites delas, e procuram na medida que eles podem ajudar. 
Professora Pesquisadora: E o relacionamento delas, Andorinha e Coruja, 
com a turma?  
Gardênia: Andorinha não interage, ela não interage com a professora, ela 
não interage com os alunos, muito assim... só em um dia que ela vem mais 
amorosa ela vai e dá um abraço do nada, mas interação, conversa, 
brincadeira, ela não tem essa interação não, até comigo mesmo, ela mal 
fala, é muito raro ela interagir comigo e me dar algum retorno das atividades 
que eu faço com ela. E Coruja ela sabe o nome de todos da turma por essa 
convivência que ela já tem há algum tempo, às vezes ela quer brigar com 
eles como se ela fosse a professora deles, quando eles estão fazendo coisa 
errada na sala. 
Professora Pesquisadora: E como é a interação delas com os professores 
da turma, com Crisântemo, Gérbera e os professores de Educação Física e 
Ensino Religioso? 
Gardênia: É mais assim... elas são muito apegadas comigo, então com os 
outros professores, os professores falam “Oi Coruja, oi Andorinha”, elas 
respondem. Andorinha dá um sorriso, que a resposta dela é o sorriso, e 
Coruja olha primeiro pra mim, como se eu fosse a querida, e depois 
responde a eles, mas não tem uma interação, principalmente com os 
demais professores, que não é os professores que tão no dia a dia, né, 
Crisântemo é quem passa mais tempo com elas, os outros não (BAGOLAN, 
2016). 

 

É na interação com o outro que o indivíduo aprende e se desenvolve. Sendo 

possíveis as trocas entre os sujeitos, ocorre a internalização do conhecimento, dos 

papéis e das funções sociais, além da formação da personalidade, um processo que 

percorre o plano social até chegar ao individual (LURIA; LEONTIEV; VYGOSTSKY, 

1977). Nas relações sociais estabelecidas com o outro no cotidiano escolar, os 

sujeitos estabelecem trocas, apreendem valores e costumes, interiorizam elementos 
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culturais, refletem sobre eles, organizam-se subjetivamente possibilitando, assim, a 

formação e o desenvolvimento do indivíduo. 

Da mesma maneira, Vygotsky (1997) ressalta que o indivíduo com 

deficiência deve participar de um processo de aprendizagem baseado nas relações 

sociais proposto no âmbito coletivo, de modo que o aluno se desenvolva 

significativamente, pois o afastamento das interações entre os sujeitos viabiliza um 

desenvolvimento incompleto das funções psicológicas superiores. Corroborando 

essa ideia, Martins (2011, p. 41) afirma: 

 
Os laços de amizade que são construídos no convívio escolar dão à criança 
uma maior segurança afetivo-emocional, que são base da sua autoestima, e 
representam uma mediação incitativa ao acesso do conhecimento. Ao 
mesmo tempo, a impregnação de estimulações socioculturais favoráveis 
constitui o alicerce do desenvolvimento integrativo escolar.  

 

Sem falar que a interação entre as pessoas com e sem necessidades 

educacionais especiais permite a desmistificação de concepções acerca das 

possibilidades, potencialidades e limitações do aluno com deficiência, além de 

favorecer o respeito pelo outro ao conviver com o diferente, bem como a construção 

de amizades baseadas na colaboração, a formação da identidade e possibilita ainda 

a constituição de indivíduos mais tolerantes e acolhedores. 

Nesse ambiente sociocultural, a escola, torna-se importante que o professor 

coordene situações nas quais os alunos possam interagir, de forma a expressar 

suas ideias e pensamentos, realçando sua postura crítica e autônoma diante do 

meio social. Essa é uma das maneiras de valorizar o indivíduo com e sem 

deficiência. 

 

2.3 OFICINAS: AÇÃO RESPONSIVA ENTRE OLHARES 

 

De acordo com Freire (1996, p. 47, grifo do autor): “[...] ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

a sua construção”. Nessa direção, foi planejada uma oficina pedagógica como 

estratégia metodológica na pesquisa-intervenção. Isso se dá em função de 

compreendermos que essa proposta de mediação do conhecimento permite a 

construção de práticas coletivas em um tempo-espaço que levam os envolvidos a 

dialogar, participar, interagir, aprender, refletir, trocar, criar, sentir, agir. Tais ações 
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traduzem uma prática pedagógica democrática, diferentemente de uma proposta 

que coloca o mestre como o único detentor do conhecimento e, o aluno, sem vez e 

sem voz no discurso construído nessa relação de saberes. A oficina pedagógica 

permite, portanto, encontros com o outro cerceados por confrontos e concordâncias, 

transformando a realidade vivenciada. 

No processo de ensino e aprendizagem, a oficina pedagógica pode ser 

utilizada como uma metodologia para efetivar o ensino de teatro na sala de aula, 

permitindo, assim, que a linguagem teatral seja concretizada de forma significativa 

na perspectiva inclusiva. Por meio da oficina, é possível relacionar a abordagem 

teórica com a experiência prática, aprofundando o objeto da pesquisa ao vivenciar 

as ações desencadeadas na prática pedagógica. Por sua vez, Ferreira (2001, p.10) 

afirma que a oficina pedagógica 

 
[...] cria um contexto em que as situações de aprendizagem são claras, 
precisas e diversificadas, de forma que os alunos aprendam a partir de seus 
itinerários de apropriação dos saberes e desenvolvimento de suas 
capacidades. O caráter dinâmico dessa estratégia pedagógica possibilita 
sua utilização em situações diferenciadas, tais como capacitação de 
professores, produção de recursos pedagógicos, ensino/aprendizagem, 
entre outras.  

 

A oficina pedagógica, como nos afirma Ferreira (2001), pressupõe um 

trabalho coletivo a partir da dialogicidade, vivenciada por professor-aluno e aluno-

aluno, ao pensar, criar e descobrir o conhecimento em um processo de 

construção/desconstrução/reconstrução do saber. Desse modo, o sucesso escolar é 

alcançado por meio da oficina, quando se pensa nas necessidades e nos interesses 

dos alunos, sendo ativos nas situações de ensino e aprendizagem. O professor, por 

sua vez, é mediador desse processo, organiza as experiências, motiva os alunos e 

sistematiza os conhecimentos.  

Na nossa pesquisa, durante as observações, compreendemos a importância 

de desenvolvermos uma oficina que promovesse a interação entre todos os alunos, 

já que essa é uma necessidade do grupo, sobretudo no que tange às alunas com 

necessidades educacionais especiais. Além disso, buscamos promover a 

participação de forma significativa da turma. 

Para tanto, desenvolvemos oficinas de teatro com os alunos, organizando-as 

conforme a heterogeneidade e a dinamicidade do grupo, para que fossem possíveis 

a reflexão e a troca de experiências, a produção coletiva e a descoberta de 
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alternativas de solução para os impasses, fundamentadas na necessidade de 

transformar a realidade educacional (FERREIRA, 2001). 

A oficina pedagógica atende a demanda da pesquisa-intervenção ao 

contemplar a dialogicidade e a alteridade propostas pela perspectiva bakhtiniana. 

Para tanto, apreciando essa concepção de oficina, desenvolvemos os jogos 

improvisacionais nas oficinas de teatro, que podem ser compreendidas a partir das 

proposições de Maria Lúcia de Souza Barros Pupo (2015), ao evocar as categorias 

de embrutecimento e emancipação formuladas por Jacques Rancière. 

Rancière (2002), no livro O Mestre Ignorante, apresenta a história de um 

professor chamado Joseph Jacotot para exemplificar suas ideias sobre emancipação 

intelectual, apontando a confiança na capacidade intelectual de cada indivíduo como 

pressuposição da igualdade das inteligências. Nesse contexto, o embrutecimento diz 

respeito ao conhecimento que é transmitido pelo mestre ao aluno como verdades 

prontas, sem permitir uma aprendizagem significativa constituída por um processo 

criativo. Já a emancipação se refere ao conhecimento que é construído por um 

indivíduo ativo que busca sua identidade e autonomia inserido em uma dada 

realidade. Quanto ao mestre, este estimula o aluno a desenvolver sua própria 

inteligência. 

É com esse olhar, abordando o papel ativo do indivíduo na construção de 

sentidos do fazer teatral, que Pupo (2015) pensa nas oficinas teatrais, reportando-se 

aos fundamentos do processo de ensino e aprendizagem à relação entre 

professores e alunos para que conceba tal modalidade como prática relevante para 

o desenvolvimento da linguagem teatral. A autora afirma que as oficinas teatrais 

permitem a experiência do fazer teatral a pessoas que habitualmente não teriam 

acesso à expressão por meio dessa arte, sendo a modalidade de maior acuidade 

para a familiarização com os modos de fazer de determinado grupo, visto que a 

experiência direta dos desafios da cena sugere a relevância da noção de ação 

artística. Ela destaca que os temas trabalhados nas oficinas reconhecem a 

diversidade das práticas artísticas em vigor e acarretam a busca de novas relações 

sociais (PUPO, 2015). 

Sob esse viés, as oficinas de teatro desenvolvidas na nossa investigação no 

âmbito escolar, a partir da prática de jogos, foram concebidas como espaços de 

aprendizagem e experimentação compartilhada, em que os alunos participantes 

puderam saborear diferentes vivências teatrais ao interagir com todos do grupo. 



63 

 

Para tanto, examinamos os possíveis jogos que envolvessem todos os alunos com 

necessidades educacionais especiais ou não na proposta teatral. 

Durante o percurso de pesquisa, participamos de oficinas de teatro 

propostas em diferentes espaços, sendo possível experimentar diversos jogos, 

ampliando as possibilidades corporais e imagéticas; e de discussões sobre teatro, 

expandindo o conhecimento teórico acerca dessa linguagem. Ademais, apreciamos 

peças teatrais, alargando o olhar estético e epistêmico e construindo sentidos a 

partir da experiência sensível como espectadora. Por fim, vivenciamos alguns jogos 

com o grupo de estudo Arte e Inclusão16 a fim de experimentamos as possibilidades 

de realizar esses jogos com os alunos na sala de aula. Esses procedimentos foram 

de suma importância para a nossa formação pessoal e como pesquisadora, uma vez 

que, neste processo, torna-se necessário construir e reconstruir as ideias acerca de 

nós mesmos, do mundo e da linguagem teatral. Sobre esses aspectos, Courtney 

(2010, p. 57) assevera que 

 
A imaginação dramática está por trás de toda a aprendizagem humana, 
tanto do aprendizado social quanto do “acadêmico”. É o modo pelo qual o 
homem se relaciona com a vida, a criança dramaticamente em seu jogo 
exterior, e o adulto internamente em sua imaginação. [...] Ela nos ensina a 
pensar, examinar e explorar, testar hipóteses e descobrir a “verdade”. 

 

A oficina de teatro organiza-se de modo flexível, pelo fato de permitir 

diferentes propostas, ideias e comportamentos. Podemos definir que nossa oficina 

foi estruturada em três momentos: antes, durante e depois dos jogos 

improvisacionais. Antes dos jogos, tínhamos uma preparação inicial negociando os 

combinados com o grupo como forma de garantir o cumprimento de regras tão 

necessárias ao bom desenvolvimento dos jogos, ainda mais quando trabalhamos 

com crianças e adolescentes. Fazíamos também uma sessão de alongamentos para 

preparar o corpo, relaxando os músculos, eliminando as tensões, buscando a 

concentração e tomando consciência do seu corpo. 

Durante os jogos, após o corpo estar relaxado e alongado, este precisava 

ser aquecido. Por isso, fizemos os jogos de aquecimento para ativá-lo e iniciar a 

                                                           
16 O grupo de estudo Arte e Inclusão é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEd) da UFRN e coordenado pelo Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves, sendo composto por 

alunos da pós-graduação e professores da rede pública de ensino interessados na discussão sobre 

as linguagens artísticas em interface com a inclusão. No grupo, são desenvolvidas problematizações 

teóricas e práticas que contribuem para a pesquisa-intervenção desenvolvidas pelos pós-graduandos 

da linha de pesquisa. 
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interação entre os participantes. Além disso, realizamos jogos sensoriais, de 

cooperação, de sensibilização, de integração, que estimulavam a interação entre os 

participantes, o movimento, a imaginação, a criatividade.  

Depois dos jogos, era o momento em que sentávamos e dialogávamos 

sobre tudo que foi experimentado. Na ocasião, fazíamos uma reflexão do que os 

alunos aprenderam, do que gostaram, do que não gostaram, como se sentiram, o 

que gostariam de sugerir, relacionando os jogos com a experiência e os 

conhecimentos dos alunos. 

Nessa perspectiva, o roteiro da oficina ficou organizado da seguinte maneira: 

combinados com o grupo, alongamento, jogo de aquecimento, jogos 

improvisacionais e avaliação da oficina nos moldes de rodas de conversa. A cada 

oficina utilizávamos diferentes materiais necessários à execução dos jogos, como 

instrumentos musicais, material reciclável, som/música, vendas, entre outros. 

Após o planejamento das oficinas, o roteiro pensado foi submetido à 

avaliação do nosso orientador e também de Girassol, que atuou conosco em uma 

perspectiva colaborativa. Essa condução oportunizou o exercício do olhar exotópico 

(BAKHTIN, 2011), visão distanciada do outro de modo a contemplar e complementar 

o caminho que deveríamos seguir na pesquisa. 

Na escola, foram executadas 10 oficinas de teatro, sendo que, nas nove 

primeiras, desenvolvemos os jogos improvisacionais, conforme roteiro descrito 

anteriormente. A última oficina correspondeu ao fechamento da proposta de 

intervenção, em que construímos uma linha do tempo para retomar as experiências 

vivenciadas em cada oficina. Com isso, os participantes foram solicitados a registrar 

com desenho e/ou escrita o que mais gostou da oficina. Logo após, fizemos um 

lanche coletivo como um momento de despedida. 

A última oficina adotou um roteiro diferente, porque sentimos a necessidade 

de retomar aspectos apresentados nas falas dos alunos durante os momentos de 

rodas de conversas, o que seria essencial para a análise dos dados na nossa 

pesquisa. Tendo em vista que os alunos pouco expressavam suas ideias no 

momento de avaliação após os jogos, devido à timidez, a conversas paralelas, à 

falta de costume de explicitar suas opiniões por meio da oralidade diante de um 

grupo, procuramos retomar cada oficina que havia sido realizada, por meio de fotos 

organizadas em uma linha do tempo, para relembrar um pouco do que foi vivenciado 

nos jogos a fim de manter um diálogo vivo com as experiências. Esses registros 
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foram feitos por meio de uma roda de conversa e depois por desenhos/escrita. 

Assim, por meio da reconstituição da linha do tempo, houve a recuperação da 

memória e o olhar exotópico dos próprios alunos sobre o percurso vivenciado ao 

longo dos meses. 

Durante o planejamento da oficina, foram escolhidos jogos que estavam 

relacionados com o contexto dos alunos, com seus interesses e suas necessidades, 

bem como com as possibilidades dos educandos, principalmente, com as alunas 

com necessidades educacionais especiais, para que elas não se sentissem limitadas 

a realizar ou ficassem com vergonha de mostrar para os colegas que não 

conseguiam executar algum movimento/gesto. Por isso, o cuidado de sempre 

pensar em jogos que atendessem a demanda de todos os envolvidos na oficina, 

com temas e ideias dentro do contexto social, além de jogos que fossem possíveis 

de ser realizados dentro do espaço da sala de aula. 

A partir das observações realizadas em sala de aula, pensamos em 

elementos para construir a proposta de jogos, que era feita e refeita à medida que 

novos encontros aconteciam. Cada oficina era planejada após avaliação da oficina 

anterior, procurando atender as necessidades do grupo, principalmente a demanda 

das alunas com necessidades educacionais especiais. As oficinas de teatro 

vivenciadas na prática pedagógica foram registradas no diário de campo e também 

por meio de fotos e gravações em áudio, de modo a colaborar com o olhar exotópico 

(BAKHTIN, 2011) e a análise dos dados. 

Nesse percurso das oficinas, Girassol e eu assumimos o comando dos 

jogos, alternando os papeis a cada jogo realizado. Quando uma conduzia o jogo 

com o grupo, a outra participava, incentivando os alunos, principalmente as alunas 

com necessidades educacionais especiais, a mergulhar na ideia proposta.  

 
Costuma-se dizer que quando o coordenador do processo entra no jogo 
perde o olhar exterior, mas, se todos os membros do grupo jogam, por que 
não ele? A sua participação, entrando vez ou outra no jogo, intensifica a 
relação com os demais integrantes do grupo, possibilitando que estes 
percebam e se contagiem com o seu prazer em participar das atividades 
(DESGRANGES, 2011, p. 98). 

 

Desse modo, atuamos como mediadoras e colaboradoras de todo o 

processo de vivência teatral, perpassando a organização, o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação na construção dessa linguagem. 
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2.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA: A CONSTRUÇÃO 

DOS DADOS EM UMA CADEIA DISCURSIVA 

 

Tendo como premissa a dialogia e a alteridade na abordagem metodológica 

assumida nesta pesquisa, utilizam-se como instrumentos e procedimentos de 

construção dos dados: a observação; o diário de campo; as entrevistas individuais 

com as professoras; as rodas de conversa com os alunos, inspiradas na entrevista 

coletiva proposta por Kramer (2003); o registro fotográfico; e as gravações em áudio. 

Com isso, espera-se possibilitar o posicionamento responsivo entre pesquisador e 

seus interlocutores. 

Após a delimitação do campo de atuação investigativa, o próximo passo da 

pesquisa foi a observação, a fim de conhecer ações, interações e participações dos 

alunos nas práticas pedagógicas e também perceber como acontece a inclusão dos 

educandos com necessidade educacional especial na escola. Para compreender 

melhor essas questões, nada melhor do que frequentar o campo de atuação no 

intuito de contemplar as situações e os partícipes da pesquisa. Dessa maneira, é 

possível “trabalhar com dados qualitativos que envolvem a descrição pormenorizada 

das pessoas, locais e fatos envolvidos. A partir daí, ligadas à questão orientadora, 

vão surgindo outras questões que levarão a uma compreensão da situação 

estudada” (FREITAS, 2002, p. 28). 

Na nossa pesquisa, a observação aconteceu semanalmente, combinada 

previamente com as professoras da turma, para ser possível conhecer os alunos da 

turma investigada, suas características, a rotina da sala de aula, o processo de 

ensino e de aprendizagem no que diz respeito às aulas de Arte e as aulas 

lecionadas pela professora polivalente, sempre respeitando os espaços e os tempos, 

como também as interações e os diálogos ocorridos no âmbito escolar de forma a 

garantir a ética para com o outro e manter a disciplina que o trabalho de campo nos 

exige. 

Para isso, foi necessário um roteiro prévio de observação, com o propósito 

de assegurar um olhar planejado e direcionado ao foco da investigação, bem como 

certificar o respeito à integridade dos alunos, evitando qualquer tipo de 

constrangimento. Como eixos norteadores das observações no processo inicial da 

pesquisa, enfocamos a participação dos alunos com e sem necessidades 

educacionais especiais nas atividades propostas em sala e em outros ambientes da 
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escola, as interações entre os alunos e entre estes e os professores e a organização 

da rotina17. 

Ponderando a realidade investigada e sabendo da perspectiva da inclusão 

no âmbito escolar, apreendemos que, para a nossa interlocução, era imprescindível 

a proposta de jogos que viabilizassem a participação de todos os alunos com 

necessidade educacional especial ou não. Nesse sentido, a observação se dá além 

da descrição dos acontecimentos ocorridos em sala de aula, permitindo ao 

pesquisador compreender os fatos singulares desse processo, constituindo as 

relações existentes entre eles. A observação busca compreender as relações 

estabelecidas entre os diferentes enunciados de forma a ir ao encontro do outro e 

compreendê-lo, e não apenas analisar as situações vivenciadas durante a 

observação. Conforme preconiza Freitas (2002, p. 28-29), 

 
[...] a observação não se deve limitar à pura descrição de fatos singulares, o 
seu verdadeiro objetivo é compreender como uma coisa ou acontecimento 
se relaciona com outras coisas e acontecimentos. Trata-se, pois, de 
focalizar um acontecimento nas suas mais essenciais e prováveis relações. 
[...] O objetivo da observação se enriquece, assim, de uma rede de relações 
relevantes. A observação é, nesse sentido, um encontro de muitas vozes: 
ao se observar um evento, depara-se com diferentes discursos verbais, 
gestuais e expressivos. São discursos que refletem e refratam a realidade 
da qual fazem parte, construindo uma verdadeira tessitura da vida social. 

 

A imersão no campo para se observar os fatos que se deseja conhecer e 

conversar com as pessoas envolvidas em tais situações permite o encontro de 

diferentes vozes, por meio de distintos discursos verbais, gestuais e expressivos. 

Tais vozes se propagam e configuram um diálogo constitutivo de um discurso, 

revelando seu ponto de vista valorativo sobre o mundo do qual evocam seus 

contextos sociais. 

As observações realizadas no ambiente escolar foram registradas no diário 

de campo, uma vez que auxilia na análise das situações pedagógicas observadas. O 

diário de campo permite, de um lugar afastado, compreender ou analisar a situação 

em questão, recuperando tudo o que foi vivenciado, com certo distanciamento 

(BAKHTIN, 2011). A respeito disso, esse teórico da linguagem afirma que 

 
[...] o excedente de minha visão, com relação ao outro, instaura uma esfera 
particular da minha atividade, isto é, um conjunto de atos internos ou 
externos que só eu posso pré-formar a respeito desse outro e que o 

                                                           
17 Os eixos norteadores da observação já foram analisados no tópico 2.1 que aborda o campo de 
pesquisa e no tópico 2.2 que retrata os sujeitos partícipes da pesquisa. 
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completam justamente onde ele não pode completar-se (BAKHTIN, 2011, p. 
44). 

 

Ao se distanciar da situação, o pesquisador pode registrar em seu diário de 

campo elementos pertinentes à pesquisa que só em uma posição distanciada é 

possível enxergar, admitindo um olhar comprometido e ético. “[...] o outro ocupa o 

lugar da revelação daquilo que desconheço em mim e este fato, concreto e objetivo, 

nos enlaça em um mútuo compromisso ético” (JOBIM E SOUZA; ALBUQUERQUE, 

2012, p. 113). 

 
A arquitetura de análise dos textos tem como operador teórico central o 
conceito de dialogismo em Bakhtin, ao se considerar o diário de campo da 
pesquisadora e as transcrições das interações verbais em sala de aula 
como registros visíveis das cadeias dialógicas de enunciados. Nesta 
perspectiva, analisamos os enunciados em seus aspectos responsivos, ou 
seja, com foco no modo como cada enunciado vem a responder a outro, 
nas suas conexões que configuram as relações dialógicas. Cabe 
considerar, ainda, que a compreensão de um texto é realizada a partir de 
uma produção de sentidos que se estabelece no momento em que se 
coloca em diálogo, num determinado contexto, o texto estudado (neste 
caso, o diário de campo e as transcrições das filmagens) e os textos que o 
estudam (teorias, conceitos, pontos de vista do pesquisador) (SILVEIRA; 
AXT, 2010, p. 7). 

 

O diário de campo contribui para registrar ações, experiências e ideias 

vivenciadas nos momentos de observação e das oficinas de teatro desenvolvidas na 

sala de aula, permitindo que o registro escrito colabore na análise dos dados a 

posteriori. Ademais, ele é organizado em textos produzidos a partir das atividades e 

das interações estabelecidas em sala de aula. Esses textos são compreendidos 

como enunciados, na perspectiva bakhtiniana, de modo que o diário de campo é 

carregado, axiologicamente, de sentidos, possibilitando ao pesquisador 

compreender o outro numa cadeia dialógica. 

Outro procedimento utilizado na construção dos dados foi a entrevista. 

Baseada na elaboração prévia de um roteiro, auxilia na troca de informações, 

objetivando construir dados e proporcionando, também, a interação entre 

entrevistador-entrevistado, sendo este coautor do processo de investigação. Assim, 

a entrevista, realizada como uma conversa intencional, implica que o indivíduo 

entrevistado se posicione e opine sobre suas ideias e experiências. À luz de Bakhtin, 

compreendemos a entrevista como uma determinada relação dialógica, uma vez que  

 
Pergunta e resposta não são relações (categorias) lógicas; não podem 
caber em uma só consciência (una e fechada em si mesma); toda resposta 
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gera uma nova pergunta. Perguntas e respostas supõem uma distância 
recíproca. Se a resposta não gera uma nova pergunta, separa-se do diálogo 
e entra no conhecimento sistêmico, no fundo impessoal (BAKHTIN, 2011, p. 
408). 

 

O aspecto social marca a entrevista, posto que ela não se restringe à 

permuta de perguntas e respostas, mas sim a uma troca de ideias, marcada por 

sentidos confrontados a partir das experiências vivenciadas pelos interlocutores. 

Isso reflete a realidade de onde o sujeito fala, seu grupo, seu gênero, sua etnia, 

carregada por diversas vozes do seu contexto social e cultural. 

Conforme a perspectiva bakhtiniana, compreendemos a entrevista como 

uma produção de linguagem, pois se dá pela interação verbal em caráter dialógico. 

Configura-se, assim, como um espaço de construção de enunciados que se 

alternam e se constroem na comunicação discursiva, advinda de distintas vozes 

pronunciadas. As entrevistas foram realizadas, individualmente, com as professoras 

da turma escolhida, para compreender as contribuições que a pesquisa ocasionou 

para a participação do aluno com necessidade educacional especial ou não no fazer 

teatral. 

Quanto ao roteiro de entrevista, este foi discutido e planejado com o grupo 

de estudo Arte e Inclusão para ser construído coletivamente, na perspectiva de que 

esse olhar excedente do grupo nos auxiliasse na constituição pertinente das 

questões orientadoras da entrevista, bem como, no balizamento ético das questões 

para não criar qualquer situação enunciativa de constrangimento para os sujeitos 

entrevistados.  

Além da entrevista, foram realizadas rodas de conversa, inspiradas nas 

reflexões de Kramer (2003) sobre entrevista coletiva:  

 
Durante as entrevistas coletivas, o diálogo, a narrativa da experiência e a 
exposição de idéias divergentes ocorrem com intensidade muito maior, na 
medida em que professores podem falar e também escutar uns aos outros. 
Além disso, como não só o pesquisador detém autoridade para fazer 
perguntas ou comentários sobre a fala dos entrevistados, a influência do 
poder e da posição hierárquica parecem diminuir (KRAMER, 2003, p. 64). 

 

Logo após o término da execução dos jogos improvisacionais, como forma 

de avaliar os jogos vivenciados pelos alunos e compreender como se deu a 

aprendizagem nos mais diferentes aspectos, conversamos com eles de forma 

coletiva, buscando analisar se o problema proposto (foco) foi resolvido em cena, se 

foi possível todos participarem do jogo, como foi a interação entre eles, o que 
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aprenderam com os jogos, como se sentiram jogando, entre outros aspectos que 

iam surgindo ao longo da conversa. Nesse momento, tudo o que foi 

percebido/sentido pelo jogador é discutido e compartilhado com o grupo, 

possibilitando, progressivamente, aos alunos refletirem sobre suas ações e suas 

escolhas, assumindo uma posição crítica. 

As rodas de conversa foram gravadas em áudio, conforme consentimento 

dos envolvidos na pesquisa, para que fosse possível uma posterior análise, 

possibilitando ao pesquisador compreender melhor as ideias dos professores e dos 

alunos da turma investigada. Em um processo seguinte, as entrevistas foram 

transcritas obedecendo à fala dos entrevistados, tendo um compromisso ético com 

suas ideias, considerando que as transcrições de entrevistas são mais do que 

aparatos técnicos, são enunciados carregados de sentidos. 

Outros instrumentos utilizados foram o registro fotográfico e as gravações 

em áudio cuja efetivação, a exemplo dos processos de observação e de entrevista, 

pressupõe a negociação e a autorização prévia da escola, dos professores e dos 

pais dos alunos, por meio do consentimento livre e esclarecido, a partir da 

explanação dos objetivos da pesquisa e dos procedimentos investigativos correlatos. 

O acionamento da fotografia, por conseguinte, requer um planejamento 

prévio, sobretudo com os professores da turma, para definir os planos e os 

enquadramentos, de tal maneira que a presença da câmera não comprometa o 

cotidiano da sala de aula, não ofereça risco à integridade física dos alunos nem 

desloque o foco da atenção da prática pedagógica. As imagens decorrentes desse 

processo nos ajudaram a enxergar as relações e as atividades desenvolvidas no 

contexto da sala de aula, permitindo-nos, também, o exercício exotópico do olhar 

(BAKHTIN, 2011), em favor da construção de sentidos, a partir dos desvendamentos 

das camadas enunciativas que a leitura imagética nos proporciona, tendo como 

parâmetro os eventos registrados no contexto da sala de aula. Conforme, Jobim e 

Souza (2003, p. 79), 

 
[...] a imagem técnica deve ser decifrada para que as diversas camadas de 
significado nela contidas possam emergir no discurso em forma de texto. 
Compreender uma imagem é poder percorrer, no sentido inverso, o 
caminho de seu processo de criação. Uma imagem técnica esconde 
conceitos e sentidos que lhe deram origem; portanto, decifrá-la é procurar 
reconstituir o texto ou os textos que tal imagem contém. 
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Considerando que a imagem é signo, logo, constitui-se linguagem. Na 

perspectiva bakhtiniana, linguagem é interação. Nesse sentido, é preciso apreciar a 

imagem técnica em seus conceitos e sentidos para reconstituir o significado nela 

contida e, assim, emergir o discurso (JOBIM E SOUZA, 2003). Já que a fonte de 

dados é o texto, é necessário compreender os significados produzidos pelos 

interlocutores da pesquisa com base nas imagens para se analisar os dados 

construídos, recuperando o contexto de produção desses enunciados para provocá-

los em conjuntura com os outros textos que fazem parte dessa cadeia. 

Textos e imagens oriundos da observação, da oficina de teatro, da 

entrevista, do diário de campo, do registro fotográfico e da gravação em áudio 

compõem uma cadeia enunciativa que nos propicia o encontro e o confronto de 

sentidos. Por estarem dialogicamente entrelaçados, permitem a configuração da 

análise dos dados (triangulação), os quais foram interpretados, levando em conta a 

própria pesquisa e a interlocução com a literatura e os estudos da área. 

Assim, dando voz ao outro (participantes da pesquisa e teóricos 

consultados) e considerando a emergência da nossa própria voz, é possível obter 

uma interação carregada de aproximações e distanciamentos que permite a 

organização dos eixos de análise a partir das relações dialógicas de consonância e 

dissonância. O processo dialógico deve ser compreendido como uma arena de luta 

entre vozes sociais em que atuam as forças centrípetas e as forças centrífugas na 

constituição relacional dos sentidos. 

Os princípios bakhtinianos proferem que o indivíduo se constitui por meio do 

discurso, seja ele oral, escrito e/ou corporal, atravessado por diversas vozes sociais, 

presentes em seu contexto social e histórico, uma vez que seu mundo interior é 

composto por essa multiplicidade de vozes, em relações de concordância e/ou 

dissonância. Nessa relação com o outro, o mundo interior nunca está acabado, 

fechado, mas em constante transformação. 

 
Como a realidade linguístico-social é heterogênea, nenhum sujeito absorve 
uma só voz social, mas sempre muitas vozes. Assim, ele não é entendido 
como um ente verbalmente uno, mas como um agitado balaio de vozes 
sociais e seus inúmeros encontros e entrechoques. O mundo interior é uma 
arena povoada de vozes sociais em suas múltiplas relações de consonância 
e dissonância; e em permanente movimento, já que a interação 
socioideológica é um contínuo devir (FARACO, 2010, p. 84). 
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As relações de concordância e de dissonância nos permitem compreender o 

que é excepcional, o que é recorrente nos enunciados dados na investigação, 

acenando o que o sujeito sentencia ao se expressar em um diálogo vivo. Por 

conseguinte, as relações de concordância apregoam complementaridade entre os 

enunciados, orquestrando-se ao trazer harmonia entre si, isto é, “trata-se de um 

determinado acontecimento dialógico nas relações mútuas entre os dois e não de 

um eco” (BAKHTIN, 2011, p. 331). Já as relações de dissonância não se limitam a 

assinalar a oposição entre os enunciados, mas também anunciam a “presença de 

vozes diferentes no discurso de um falante ou escritor” (BEZERRA, 2015, p. 246). 

Essas relações de concordância e dissonância são atravessadas por forças 

centrípetas e centrífugas que traduzem marcas valorativas (visões de mundo) que 

se orientam por movimentos de atribuição de sentidos expansivos (transformação) 

ou fechados (conservação). No tocante às forças centrípetas e centrífugas, Fiorin 

(2016) assegura que, nas línguas, atuam as forças centrípetas que aspiram ao 

monologismo, buscando o fechamento, a unidade, a homogeneidade; já as forças 

centrífugas buscam desvelar o dialogismo constitutivo esquadrinhando a abertura, a 

diversidade, a heterogeneidade.  

 
Nesse processo de construção da consciência, as vozes são assimiladas de 
diferentes maneiras. Há aquelas que são incorporadas como voz de 
autoridade. São aquelas a que se adere de modo incondicional, que são 
assimiladas como uma massa compacta e, por isso, são centrípetas, 
impermeáveis, resistentes a impregnar-se de outras vozes, a relativizar-se. 
A voz de autoridade pode ser a voz da Igreja, do Partido, do grupo de que 
se participa, etc. Outras vozes são assimiladas como posições de sentido 
internamente persuasivas. São vistas como uma entre outras. Por isso, são 
centrífugas, permeáveis à impregnação por outras vozes, à hibridização, e 
abrem-se incessantemente à mudança (FIORIN, 2016, p. 61). 

 

Nessa direção, os enunciados de concordância e de dissonância são 

utilizados como eixo analítico no estudo. Isso nos auxiliou a identificar as 

singularidades e as recorrências nas manifestações que atravessam a pesquisa, 

permitindo o delineamento do quadro a seguir, sendo o resultado do processo de 

organização e sistematização das nossas análises. Para tanto, tivemos como 

referência três eixos, a saber: (1) experiências culturais e escolares com o teatro; (2) 

interações mediadas pelo jogo improvisacional; (3) reflexões sobre o jogo 

improvisacional, os quais são enfocados por meio de categorias e subcategorias, 

conforme síntese apresentada no Quadro 4, a seguir. 
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Quadro 4 – Síntese dos eixos e categorias de análise dos dados 

EIXOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
Experiências 

culturais e 
escolares com o 

teatro 

O TEATRO E A 
CRIANÇA/O 

ADOLESCENTE 

Descobertas sobre o teatro – 
“E teatro não é só incorporar 

um personagem não?”  

(In)disponibilidade para o 
jogo – “Professora, eu tenho 

vergonha...” 

 
 
 
 

Interações 
mediadas pelo jogo 

improvisacional  

O JOGO COMO PALCO 
DE CONFLITOS  

Relações de tensões – “Em 
vez de brincar, machucam...” 

Imagem de si e do outro – 
“Ele tá parecendo um 

monstro” 

INTERAÇÕES ENTRE 
ALUNOS COM E SEM 

NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS 

Colaboração – “A gente 
sempre precisa da ajuda do 

outro” 

O outro como prioridade – 
“Me senti muito importante, 

quando ela falou o que 
achava de mim...” 

 
 

Reflexões sobre  
o jogo 

improvisacional  

 
IMAGENS DA MEMÓRIA  

Encontro entre as 
consciências – “Eita, que 
legal o que a gente fez!” 

O olhar excedente sobre a 
oficina teatral - “Nossa! Foi 

muito bom, sabia?” 
Fonte: Bagolan (2016). 

 

Na seção seguinte, será apresentada a análise do processo de intervenção 

tendo como referência as categorias “O teatro e a criança/o adolescente” e “O jogo 

como palco de conflitos”. Na seção 4, por sua vez, enfocaremos as categorias 

“Interações entre alunos com e sem necessidades educacionais especiais” e 

“Imagens da Memória”.  
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3 OFICINAS DE TEATRO: PROCESSOS ALTERITÁRIOS E DIALÓGICOS EM 

CENA 

 

A significação não está na palavra nem na alma do falante, assim como 
também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da interação do 
locutor e do receptor produzido através do material de um determinado 
complexo sonoro. É como uma faísca elétrica que só se produz quando há 
contato dos dois pólos opostos (BAKHTIN, 2006, p. 135, grifo do autor). 

 

Compreendendo a perspectiva bakhtiniana de dialogismo e alteridade, 

sabemos que o mundo é formado por diversos indivíduos com os quais convivemos. 

Esses outros nos constituem e com eles mantemos um diálogo, que, por sua vez, 

está carregado de sentidos, de escolhas. Assim, podemos concordar ou discordar, 

provocando posturas responsivas. 

Nessa perspectiva, acreditamos ser ideal provocar a participação de todos 

os alunos nas oficinas de teatro, inseridas em um contexto escolar, numa 

perspectiva inclusiva, valorizando suas especificidades e potencialidades, uma vez 

que durante o período de observação em sala de aula fomos desafiadas a pensar 

nas possibilidades de participação dos alunos com necessidades educacionais 

especiais na rotina escolar e na integração entre todos os alunos da turma, tendo ou 

não alguma necessidade educacional especial. 

Conforme explicitamos na seção anterior, no processo de investigação, 

foram desenvolvidas dez oficinas teatrais, sendo as nove primeiras foram voltadas 

para o desenvolvimento de jogos improvisacionais e a décima focada em uma 

retomada de todo o processo que foi desenvolvido, como proposta de fechamento 

das oficinas. Assim, analisaremos os jogos desenvolvidos na primeira etapa da 

oficina, que seguiu a mesma proposta de intervenção e, posteriormente, 

descreveremos a última, que se propunha a refletir sobre o itinerário construído nas 

oficinas anteriores. 

É importante salientar os espaços e os tempos destinados ao 

desenvolvimento das oficinas, haja vista que esses são essenciais a um bom 

trabalho. Assim, foi combinado com a professora titular da turma que as oficinas, em 

seus dias presentes na sala de aula, iriam ser conduzidas sempre no início da aula, 

pois ela acreditava ser melhor para não haver uma quebra na rotina proposta para a 

turma. Em relação ao dia específico, seria combinado a cada semana, de acordo 

com as possibilidades de tempo na rotina da sala de aula. Já com a professora de 
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Arte ficou acordado que os jogos seriam realizados nas quintas-feiras, dia em que 

essa disciplina era ofertada no horário escolar daquela turma. 

As três primeiras oficinas foram realizadas no espaço mais propício da 

escola, que antes atendia ao Programa Mais Educação, considerando a expectativa 

de um espaço livre, embora bem pequeno, para o desenvolvimento dos jogos, já que 

a quadra da escola estava interditada com ameaça de desabamento. No entanto, do 

decorrer das oficinas, fomos entendendo que esse espaço não estava contribuindo 

para um bom desempenho dos jogos, tendo em vista que no horário proposto para a 

oficina, estava bastante quente. Ademais, o chão era de cimento com alguns 

buracos, o que incomodava a retirada do calçado, fato essencial para o 

desenvolvimento de jogos no teatro, e havia muitas cadeiras empilhadas, o que 

dificultava o movimento dos alunos. 

Por isso, resolvemos, em acordo com as professoras, que as oficinas seriam 

realizadas na sala de aula. Organizamos os conjuntos de carteiras encostando-os 

nas paredes e obtivemos o espaço do meio livre para nossos jogos. Naquele 

ambiente, os alunos se sentiam à vontade para estar descalços, caso desejassem, 

pois essa atitude, por vezes, pode deixar o corpo mais relaxado, em experiência 

sensorial com o chão, tendo mais liberdade de movimento e equilíbrio para fazer os 

exercícios, o que foi mais positivo para os jogos. Além disso, a mudança de espaço 

permitiu uma melhor movimentação do grupo e um lugar mais arejado, apesar de 

algumas vezes necessitarmos fechar as janelas e a porta por causa do barulho de 

outras turmas. 

 
O que torna um espaço teatral são as ações empreendidas nele: o teatro se 
dá em um espaço simbólico que é construído pela ação dos atores-
jogadores, daqueles que participam do jogo teatral. Dessa forma, a sala de 
aula pode se transformar em um espaço de jogo, em um espaço-tempo de 
criação teatral, onde a imaginação, o corpo e a ação dos alunos estejam 
integrados na construção de novos saberes e competências expressivas 
(FERREIRA, 2012, p. 11). 

 

Nossa oficina se dividiu em três momentos, que chamamos de antes, 

durante e depois dos jogos improvisacionais. No momento inicial, preparávamos o 

grupo para receber os jogos, com combinados e alongamentos. No andamento da 

oficina, eram executados os jogos. No processo final, avaliávamos a oficina teatral, 

sempre pensando em uma oficina com jogos que atendessem as peculiaridades de 

cada educando para que, assim, fosse efetivada a participação de todos os alunos. 
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Conversamos com o grupo a fim de conhecer suas necessidades, seus interesses e 

suas ideias, saberes tão necessários à atribuição de sentidos acerca do fazer teatral, 

para elencarmos a escolha dos jogos a ser desenvolvidos em cada oficina. 

Quando mantemos uma comunicação efetiva com as pessoas que nos 

rodeiam, temos a possibilidade de construir novos enunciados, que são repletos de 

ecos e ressonâncias de outros enunciados que ouvimos e assimilamos em situações 

anteriores, e depois mobilizamos no diálogo, alcançando uma compreensão 

responsiva, seja externa, seja interna. Para tanto, na oficina de teatro, o processo de 

ensinar e aprender acontece a partir da troca de experiências, do diálogo, do 

silêncio, do embate. Nesse cenário, a construção de conhecimento se instaura de 

forma colaborativa, com cada palavra sendo enunciada por diferentes consciências 

que concordam ou refutam em um jogo de relações entre o eu e o outro. 

Com base nos conceitos bakhtinianos de dialogismo e alteridade nos 

processos de ensino-aprendizagem, buscamos pensar em caminhos e 

possibilidades que nos levassem a efetivar a participação de todos os alunos na 

oficina teatral. 

 

3.1 O TEATRO E A CRIANÇA/O ADOLESCENTE: ALGUMAS NOTAS A PARTIR 

DOS PONTOS DE VISTA DOS PARTICIPANTES 

 

À medida que o indivíduo se relaciona com o meio em que vive e com as 

pessoas que o constituem, vai produzindo e reproduzindo a cultura e, assim, 

construindo sua história. Nesse sentido, buscamos compreender a produção de 

sentidos e a criação de significados pelo sujeito em situações de aprendizagem e de 

interação com o outro, a partir das aulas de teatro. Para tanto, é necessário 

conhecermos quem é esse sujeito de quem estamos falando.  

Os partícipes da nossa pesquisa, no período da investigação, apresentavam 

a faixa etária entre 10 a 14 anos, ou seja, período que remete à infância e à 

adolescência. A esse respeito, a Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, dispõe no Art. 2º que é considerada criança a pessoa até doze anos de 

idade incompletos; já o adolescente é aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Embora esse parâmetro de idade, orientado pela dimensão biológico-maturacional 

não responda plenamente pela compreensão da infância e da adolescência, nós o 
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consideramos como um ponto de partida para evidenciar a dimensão histórica e 

social do processo de constituição humana. 

Podemos afirmar que criança é um sujeito social, histórico e biocultural que 

possui especificidades e singularidades e interage com o outro (parceiros) e o meio 

que está inserido, necessitando do cuidar, do educar e do brincar para que se 

desenvolva de forma integral e significativa. 

 
Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 
contradições das sociedades em que estão inseridas. [...] Reconhecemos o 
que é específico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, 
a brincadeira entendida como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, 
pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela 
produzidas. [...] A infância, mais que estágio, é categoria da história: existe 
uma história humana porque o homem tem infância (KRAMER, 2007, p. 15). 

 

Quanto à infância, é o período da vida de um indivíduo que varia de acordo 

com o contexto social, econômico, político e cultural em que está inserido, sendo 

recheado por brincadeiras, acesso a elementos da cultura e vivências significativas, 

possibilitando o seu desenvolvimento nas diversas áreas (social, afetiva, motora e 

cognitiva). Sabendo que as crianças não vivem a infância de forma homogênea, 

entendemos que a experiência desse período da vida é alinhada pelo tempo e pelo 

espaço próprio de cada contexto, ou seja, existem infâncias, considerando a 

pluralidade desse universo singular. Para Arroyo (1994, p. 88), “A infância não existe 

como categoria estática, como algo sempre igual. A infância é algo que está em 

permanente construção”. Assim, os fatores sociais, econômicos e políticos que 

ocorrem na sociedade influenciam no modo de olhar a infância, uma vez que “[...] no 

interior do mesmo espaço cultural, a variação das concepções da infância é fundada 

em variáveis como a classe social, o grupo de pertença étnica ou nacional, a religião 

predominante, o nível de instrução da população” (SARMENTO, 2007, p. 28-29). 

No que diz respeito às ideias sobre a adolescência, no livro Juventude e 

Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo (DAYRELL; CARRANO; MAIA, 2014), 

a adolescência é compreendida como uma primeira etapa de uma idade da vida 

mais ampla que é a juventude. Essa obra aponta que a Psicologia tende a utilizar a 

noção de adolescência na perspectiva de uma análise que parte do sujeito particular 

e de seus processos de transformação. Já a Sociologia e a Antropologia centram-se 

nas relações sociais passíveis de ser estabelecidas por sujeitos ou por grupos 
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particulares nas formações sociais, no processo de traçar vínculos ou rupturas entre 

eles. 

Compreendendo que a adolescência é marcada por transformações 

biológicas e psicológicas, é um momento de descobertas e de inserção social, tendo 

o adolescente como protagonista, que procura afirmar sua posição na sociedade, 

construindo uma identidade, buscando independência e assumindo 

responsabilidades. Partimos da ideia de que as concepções de adolescência 

condizem com uma construção social, histórica e cultural que, por meio de diferentes 

épocas, foram forjando percepções diversas, em virtude das distintas condições 

sociais, da diversidade cultural, das diferenças territoriais que se articulam para a 

constituição dos diversos modos de vivenciar a multiplicidade das adolescências, 

que não tem um linear e único significado, depende de como o sujeito experimenta e 

elabora os modos de ser adolescente. 

 Na nossa pesquisa, o encontro dessas faixas etárias em sala de aula, 

crianças e adolescentes, trouxe-nos desafios devido à diferença de idade, pois os 

alunos apresentavam desejos e experiências diferentes, mas também possibilitou a 

interação entre pares, uma vez que a aprendizagem com o auxílio de outro mais 

experiente é bastante significativa. O professor, como mediador do processo de 

ensino e aprendizagem, ou o outro aluno mais experiente, exercem um papel 

importante no desenvolvimento do parceiro, auxiliando na resolução de problemas 

(VYGOTSKY, 2007). Ademais, na medida em que interagiam nas oficinas de teatro, 

os alunos confrontavam seus pontos de vista, levando-os a uma negociação de 

sentidos e significados sobre ações que deveriam ser elaboradas em conjunto para 

realizarem o que foi proposto pelas professoras. 

Diante das concepções acerca da infância e da adolescência, nós nos 

preocupamos em entender como é a relação da criança e do adolescente com o 

teatro no âmbito escolar, visto que, nesse espaço, a maioria dos indivíduos tem 

contato com a linguagem teatral na comemoração das datas festivas e/ou como 

ferramenta pedagógica para dar suporte a algum conteúdo a ser ensinado, com sua 

participação, fazendo ou assistindo ao teatro. 

Dessa maneira, Santos (2002), preocupada com o teatro no espaço escolar, 

investiga as práticas teatrais na Educação Infantil e observa que são de caráter 

reprodutivo de um modelo clássico de histórias infantis ou alusivas aos eventos 

escolares, ditadas pelo professor sob pena de a criança ter de memorizar e repetir 
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exaustivamente diversas ações, muitas vezes, sem significado algum para ela. 

Nessa mesma perspectiva, Ferreira (2006), em sua pesquisa, investiga como 

acontecem os processos de recepção da linguagem teatral na infância, afirmando 

que as crianças percebem, sentem e pensam o teatro conforme as instituições 

escolares o concebem. 

No entanto, sabendo que o “teatro é jogo, é troca entre humanos, entre 

espectadores e atores, entre atores e atores que jogam, encenam, brincam 

(seriamente) em cena” (FERREIRA, 2012, p. 11), inserimos um olhar diferenciado 

para essa linguagem artística, de modo diverso ao que costumeiramente vem sendo 

tratado na escola, uma vez que a criação, a ação e a apreciação podem contribuir 

para a construção da linguagem teatral como experiência estética e epistêmica. 

De modo igual, Santos (2012) aborda o teatro com adolescentes e jovens, 

destinando a conversa ao professor que atua com essa faixa etária, com uma 

proposta de teatro que desperte a imaginação dos alunos, sua sensibilidade e seu 

fazer estético, permitindo que o ensino de teatro na escola seja uma troca entre os 

indivíduos. Assim, podemos afirmar que nosso objetivo na escola não é ter um 

aluno-autor, um aluno-pintor ou um aluno-compositor, mas sim dar oportunidades a 

cada um de descobrir o mundo, a si próprio e a importância da arte na vida humana. 

É primordial o aluno vivenciar o teatro na escola compreendendo todo o processo de 

constituição dessa linguagem de forma significativa. 

 

3.1.1 Descobertas sobre o teatro: “E teatro não é só incorporar um 

personagem não?” 

 

No primeiro encontro da oficina, após a organização do espaço, convidamos 

os alunos a constituírem uma roda para estabelecermos um contato inicial. O grupo 

estava demonstrando traços de curiosidade com relação ao que ia acontecer e, ao 

mesmo tempo, havia linhas de inibição, resistindo à formação de um diálogo. De 

início, nós nos apresentamos, citando nosso nome, a nossa formação acadêmica, 

em que trabalhamos e solicitamos que cada um se apresentasse. Foi esclarecida à 

turma a proposta de trabalho referente às oficinas de teatro desenvolvidas a partir de 

jogos e, em seguida, convidamos a todos para participarem. Como nos apresenta 

Ferreira (2012, p. 34-35), “As crianças devem ser alertadas de que não estarão 



80 

 

ensaiando para um espetáculo e, sim, fazendo aulas de teatro, que envolvem jogos, 

brincadeiras e diversas atividades”. 

Além disso, nessa conversa, perguntamos se eles gostariam de participar da 

oficina, no intuito de respeitar a vontade do indivíduo sem impor o teatro como uma 

atividade obrigatória a ser cumprida no espaço escolar. “Na aula de teatro dentro da 

escola é importante estimular o aluno a entrar no jogo, convidá-lo a participar e até 

mesmo a se arriscar, deixando em contrapartida o espaço necessário para que ele 

possa expressar sua negação” (SOARES, 2010, p. 117). 

No momento inicial, a conversa foi direcionada com o intuito de fazer um 

levantamento das experiências culturais e escolares dos alunos com o teatro, a fim 

de conhecermos e compreendermos as vivências anteriores nesse campo em nível 

pessoal e cultural. Sob essa ótica, Freire (1996) corrobora a ideia de respeitar os 

conhecimentos prévios dos alunos, os saberes com que os educandos chegam à 

escola que são construídos na prática comunitária. É nessa troca entre professor e 

aluno, que é possível resgatar as ideias iniciais do educando, valorizando sua 

cultura, sua história. 

Sob essa ótica, Vygotsky (2007) aponta que, por meio do regaste de 

experiências passadas, o indivíduo é capaz de retomar essas situações e relacioná-

las com o presente. 

 
Através de formulações verbais de situações e atividades passadas, a 
criança liberta-se das limitações da lembrança direta; ela sintetiza, com 
sucesso, o passado e o presente de modo conveniente a seus propósitos. 
As mudanças que ocorrem na memória são similares àquelas que ocorrem 
no campo perceptivo da criança, em que os centros de gravidade são 
deslocados, e as relações figura-fundo, alteradas. A memória da criança 
não somente torna disponíveis fragmentos do passado como, também, 
transforma-se num novo método de unir elementos da experiência passada 
com o presente (VYGOTSKY, 2007, p. 28-29, grifo do autor). 

 

Diante do exposto, conversamos sobre o teatro, indagando o que os alunos 

sabiam sobre o tema, se já tinham ido ao teatro, se tinham assistido a alguma peça 

ou se haviam participado de alguma apresentação teatral para conhecermos suas 

vivências com essa linguagem. Entre os dez alunos que estavam presentes na 

primeira oficina, apenas quatro participaram mais ativamente da roda de conversa 

(Figura 1). Desses, três alunos já haviam participado de peças e um vivenciado uma 

oficina de teatro. Todos os quatro já assistiram a peças teatrais. 
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No que se refere ao conhecimento em teatro das alunas com necessidades 

educacionais especiais, não obtivemos nenhuma fala delas durante as discussões 

sobre o que já sabiam sobre o teatro. Para tanto, conversamos com suas famílias 

para conhecer as experiências dessas alunas e constatamos que não desfrutaram 

do fazer teatral nem dentro nem fora do contexto escolar. Ainda, é válido destacar 

que essas alunas sentiam dificuldade para se expressar verbalmente diante do 

grupo durante as rodas de conversas que aconteciam após o desenvolvimento dos 

jogos improvisacionais, ficando apenas a observar o diálogo que estava sendo 

instaurado no coletivo. 

 

Figura 1 – Primeira roda de conversas 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Roda de conversa – 1ª oficina - 27/05/2016 
Professora Pesquisadora: O que vocês sabem sobre teatro? 
Alunos: (em silêncio). 
Professora Pesquisadora: Alguém aqui já foi ao teatro? 
Alunos: (em silêncio). 
Professora Pesquisadora: Vocês já assistiram a alguma peça? 
Flamingo: O sítio do pica pau amarelo. 
Professora Pesquisadora: Você gostou? 
Flamingo: (balançou a cabeça afirmando que sim). 
Professora Pesquisadora: Alguém mais assistiu a uma peça de teatro? 
Cisne: Eu! 
Professora Pesquisadora: Qual peça você assistiu? 
Cisne: A mesma que a dele. 
Professora Pesquisadora: Quem já fez teatro? 
*Dois alunos levantam a mão. 
Professora Pesquisadora: Arara e Papagaio... 
Papagaio: A minha mãe fazia também. 
Professora Pesquisadora: Você assistia às peças que ela fazia? 
Papagaio: (afirma que sim com a cabeça). 
Professora Pesquisadora: E você participava da peça também? 
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Papagaio: Eu fiz uma peça de Jesus. 
Cisne: Eu também, doido! (se referindo que também já fez uma peça de 
Jesus). 
Professora Pesquisadora: Foi na igreja, na escola? Foi aonde? 
Papagaio: Foi na rua. Foi um festival lá do bairro. 
Arara: Ah, eu vi lá de casa. 
Professora Pesquisadora: E você, Arara? 
Arara: Eu fiz teatro de cooperação. 
Professora Pesquisadora: Lá você participava de jogos? 
Arara: Não. Assim... A gente fazia um bocado de coisa. A gente tava até 
ensaiando uma peça pra gente fazer, que era aquela do... (tentou lembrar o 
nome da peça e não conseguiu). A gente fazia hip hop, essas coisas... 
Professora Pesquisadora: E você saiu do grupo foi?  
Arara: Foi... 
Professora Pesquisadora: Por quê? 
Arara: Saí porque tinha briga, uma se agarrava com a outra... nam... 
(BAGOLAN, 2016). 

 

A partir das falas, podemos observar que os alunos sentiram dificuldade 

para se expressar, seja pela novidade do primeiro encontro, seja pela timidez, seja 

pelas poucas experiências teatrais para serem relatadas ao grupo. Como afirma 

Bakhtin (2011), a linguagem dá-se em formas de enunciados concretos e únicos, 

que são proferidos por participantes envolvidos em algum tipo de atividade na esfera 

humana, não são produzidos no vazio, mas se constitui em elos em uma cadeia 

discursiva. Por isso, a importância de ouvir de cada aluno suas ideias e 

compreender que seus textos orais advêm de enunciado anterior em alguma 

situação vivenciada, o que nos leva a pensar que nenhuma ou as poucas 

experiências com o teatro foram significativas no contexto desses alunos. 

Outro ponto pode ser observado e justificado em relação aos alunos não se 

pronunciarem no diálogo construído sobre o teatro, que é a falta de hábito desse tipo 

de atividade na rotina escolar, que seria ouvir os alunos, o que eles já sabem sobre 

um conteúdo ou o que eles gostariam de saber. Essa é uma ação importante para 

conhecer as ideias de cada um, visto que é por meio da expressão, do exercício de 

falar, de ouvir, de participar de uma discussão sobre determinado tema que é 

possível o aluno aprender mutuamente, trocar experiências, respeitar a opinião do 

outro, fazer descobertas, (re)construir significados. Como essa prática não acontece 

na sala de aula investigada, conforme foi registrado durante o período de 

observações, os alunos sentem dificuldades de participar ativamente, de relatar e de 

se posicionar responsivamente, aceitando ou refutando as ideias dialogadas no 

grupo. Na rotina da sala de aula, é essencial estar presente a instauração de um 
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processo dialógico em torno da roda de conversas para que os alunos tenham 

oportunidade de ouvir e de ser ouvidos diariamente. 

Mais um aspecto que podemos assinalar diz respeito ao fato de que nos 

sentíamos inquietas e relativamente inseguras com o fato de que apenas quatro 

alunos expuseram suas ideias. Será que isso estaria ligado à nossa mediação? Será 

que poderíamos fazer diferente e melhor? Essa responsividade ativa de quatro 

alunos nos daria elementos para delinearmos as experiências anteriores dos 

alunos? 

De fato, é possível que a nossa presença e mesmo a forma como 

interpelamos as crianças e os adolescentes possam afetá-los, provocando 

responsividades passivas, cujo silêncio aparente pode abrigar vozes interiores que 

se agitam, inclusive, tentando descobrir aonde nós iríamos com esses arranjos 

lúdicos pouco usuais na prática de sala de aula. Possivelmente, estavam tentando 

decifrar não apenas a oficina como também a própria pesquisadora. 

Estranhamentos e descobertas mútuas.  

É justamente o que Jobim e Souza e Carvalho (2016, p. 100-101) assinalam, 

deixando-nos um pouco aliviadas diante da nossa “falha” no campo de atuação. 

 
Assim, deixando-se afetar pelas circunstâncias e pelo contexto em que a 
cena da pesquisa se desenrola é que o pesquisador rompe com a pretensa 
neutralidade na produção do conhecimento em ciências humanas. Na 
medida em que este fato é inevitável, a questão para o pesquisador não é 
mais controlar o seu desempenho para minimizar ao máximo as 
consequências de suas atitudes no campo. Ao contrário, trata-se aqui de 
tornar explícito, reconhecendo no ato de pesquisar e, posteriormente, na 
escrita do texto, o modo como as circunstâncias afetaram tanto o 
pesquisador como os sujeitos da pesquisa. Em outras palavras, pesquisar 
com implica, necessariamente, na revelação da atitude do pesquisador que 
se indaga sobre a especificidade do conhecimento que é produzido de 
forma compartilhada, por meio de uma cumplicidade consentida entre ele e 
seus interlocutores. 

 

Apesar de considerarmos que a escola é um dos ambientes que proporciona 

o contato com o teatro, seja como participante, seja como espectador, os alunos não 

citaram as experiências vividas com o teatro no espaço escolar. Do ponto de vista 

educacional e cultural, Ferreira (2006, p. 12) informa que a escola possibilita as 

primeiras relações do aluno com o teatro. 

 
A escola atua como uma mediação institucional em relação ao teatro, por 
meio das normas e regras sociais pelas quais opera, pelas representações 
que veicula, etc., agindo junto ao olhar, aos sentidos e significados 
construídos pelas crianças a partir da linguagem teatral. Entretanto, também 
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percebo a escola enquanto a comunidade de apropriação da recepção 
teatral. Esta percepção justifica-se pelo fato de que a grande maioria das 
crianças tem seus primeiros ou únicos contatos com o teatro por meio das 
escolas. Embora haja algumas crianças que frequentem salas de teatro com 
seus familiares desde muito cedo, é na escola que a prática de ver e 
também de fazer teatro passa a existir na vida da maioria das crianças 
espectadoras. 

 

Diante disso, identificamos que os alunos não citaram em suas falas as 

experiências escolares com o teatro. Essa situação pode evidenciar que: o teatro 

não foi experimentado de alguma forma na escola, as experiências vivenciadas não 

foram significativas a ponto de ser relembradas em um momento de conversa com o 

grupo ou ainda porque os alunos não lembraram, naquele momento, sobre essas 

vivências. 

De qualquer maneira, a manifestação desses quatro alunos quanto as suas 

experiências teatrais transforma-se em indícios. Nesse caso, embora a escola tenha 

um papel importante ao possibilitar o contato do aluno com a linguagem teatral, 

ainda oportuniza poucas experiências. 

Entendemos que isso faz parte de um começo de conversa, pois, mais 

adiante, no decorrer das oficinas, os alunos retomam essa questão da experiência 

do teatro na escola, emergindo naturalmente no processo de rodas de conversa, 

fazendo referência a esse experimento. Essa compreensão responsiva de efeito 

retardado faz parte de um processo de aproximação que é necessário para os 

alunos se abrirem e se sentirem à vontade para falar sobre suas vivências. 

Nesse sentido, em uma oficina posterior, um aluno questiona sobre os jogos 

vivenciados, em que, mais uma vez, compreendemos a ideia que os educandos têm 

sobre o fazer teatral. 

 
Roda de conversa – 4ª oficina - 21/07/2016 
[...] 
Girassol: É para você trabalhar certas habilidades que você tem no seu 
corpo, é assim que o ator faz no teatro, ele passa por todos esses jogos pra 
poder começar a interagir com a cena... 
Poupa: E teatro não é só incorporar um personagem, não?  
Girassol: Não. Tudo o que estamos fazendo aqui é teatro. 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Diante do que esse aluno já tinha vivenciado com o fazer teatral, apresenta 

um determinado ponto de vista do teatro quando diz “E teatro não é só incorporar 

um personagem, não?”. A fala dele, advinda das suas experiências anteriores, 

remete à ideia de que, para se fazer teatro, é preciso apenas incorporar um 
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personagem para representar uma cena. O pensamento de Poupa é justificado por 

Bakhtin (2011) ao afirmar que todas as visões são determinadas pelo 

posicionamento do sujeito no espaço e no tempo, pois cada pessoa vivencia uma 

determinada experiência ao longo do tempo, cujas reiterações e/ou mudanças estão 

relacionadas aos confrontos com outras visões. 

Outra perspectiva de abordagem do ensino de teatro, no contexto escolar, 

reside no desenvolvimento dos jogos improvisacionais, por meio dos quais é 

possível ver, fazer e gostar de teatro, a partir da experiência estética com essa arte 

a partir do envolvimento no jogo. Sabendo da importância de se trabalhar com o jogo 

no processo de construção da linguagem teatral, Ryngaert (2009, p. 72, grifo do 

autor) afirma que 

 
O jogo é o lugar de todas as invenções e incita à criação. Ele inquieta e 
seduz por essas mesmas razões, pois exige que os participantes se 
arrisquem com tentativas que rompam com seu savoir-faire habitual. Existe 
um prazer e um júbilo da invenção, como existe um prazer de ver outros 
participantes apresentarem um trabalho original ou pessoal. 

 

Além disso, a partir do jogo, o indivíduo tem consciência do seu próprio 

corpo, desenvolve a autoconfiança, a autonomia, a capacidade de expressão, de 

imaginação, de observação, entre outros aspectos. Spolin (2001, p. 5) também 

retrata sobre a importância do jogo na formação do aluno. 

 
O crescimento ocorrerá sem dificuldade no aluno-ator porque o próprio jogo 
o ajudará. O objetivo no qual o jogador deve constantemente concentrar e 
para o qual toda ação deve ser dirigida provoca espontaneidade. Nessa 
espontaneidade, a liberdade pessoal é liberada, e a pessoa como um todo é 
física, intelectual e intuitivamente despertada. Isso causa estimulação 
suficiente para que o aluno transcenda a si mesmo – ele é liberado para 
penetrar no ambiente, explorar, aventurar e enfrentar sem medo todos os 
perigos.  

 

E foi justamente isso que nossa parceira de pesquisa explicou para os 

alunos, a importância do jogo no desenvolvimento do aluno-ator-jogador. 

 
Girassol: A gente vai trabalhar com jogos. Esses jogos servem para 
aquecer o ator antes dele entrar em cena. Para a gente não entrar em cena 
assim, cansado, com preguiça, sem graça. E aí, o que a gente faz? A gente 
joga! E a gente joga até a gente ficar bem ativado. E é isso que a gente vai 
fazer com vocês. A gente vai realizar jogos para a gente manter a interação 
uns com os outros, pra gente começar a perceber mais o nosso corpo, 
quais são as possibilidades que esse corpo tem pra me ajudar em várias 
coisas que eu quiser fazer na minha vida. Então, a primeira coisa que a 
gente faz é ter consciência do nosso corpo e a gente aprende isso com o 
teatro, a gente aprende isso através dos jogos (BAGOLAN, 2016).  
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Ao final de cada oficina, realizávamos a roda de conversas. Na ocasião, era 

retomada a discussão sobre as possibilidades de fazer teatro, tendo em vista que à 

medida que os alunos iam jogando, foram percebendo que podíamos fazer teatro de 

uma forma mais envolvente e prazerosa, fugindo dos modelos usualmente utilizados 

nas práticas educacionais, nas quais é comum fazer com que os alunos decorem um 

texto e que se exponham a uma plateia. A respeito desse diretivismo pedagógico no 

ensino de teatro, Silva e Freitas (2009, p. 3-4) afirmam: 

 
Instaura-se aí uma tensão que se acentua ainda mais com o fato da peça 
idealizada pelos alunos referir-se a uma montagem tradicional 
(textocêntrica), apoiada nos modelos culturais já apontados. Não apenas os 
alunos querem montar, como também, para que se reconheçam “fazendo 
uma peça”, necessitam que esta siga o único percurso por eles conhecido: 
o diretor escolhe o texto e os atores, que, por sua vez, decoram o texto e as 
marcações. E nos ensaios, gestos, falas e marcas são repetidos à 
exaustão, para garantir a execução (mecanizada?) de todos os momentos 
do espetáculo. 

 

Nesse contexto, os alunos estariam acostumados a seguir a instrução do 

professor, que detém o conhecimento em teatro, para reproduzirem em cena 

exatamente como foram orientados nos ensaios, baseados em um texto dramático. 

Isso se aproxima um pouco da experiência recuperada pela aluna Rouxinol. 

 
Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora Pesquisadora: E você sabia que podia fazer teatro por meio de 
jogos?  
Rouxinol: Assim, não sabia direito... teve um dia que já foi uma professora 
de teatro lá pra minha sala onde eu estudava, sabe, antes de vim pra cá. 
Mas ela nunca foi assim de brincar muito com a gente, só foi: “faça isso, 
faça aquilo”... 
Professora Pesquisadora: E era o que que vocês faziam? 
Rouxinol: Ela mandava a gente ler uma história e a gente apresentava. 
Professora Pesquisadora: Lia a história e apresentava a peça? 
Rouxinol: Era. 
Professora Pesquisadora: Vocês não brincavam fazendo os jogos? 
Rouxinol: Era muito difícil a gente brincar, e quando a gente brincava não 
tinha nada a ver com o teatro. 
(BAGOLAN, 2016). 
 

Observamos que a forma como o teatro foi experimentado pela aluna indica 

que, para se fazer teatro, era necessário decorar com afinco um texto e apresentar 

para um grupo de acordo com as escolhas do professor, atendendo, assim, a uma 

perspectiva da 

 
[...] abordagem empirista do “teatrinho”, utilizada com muita frequência em 
alusão a datas significativas constantes do calendário escolar, vincula-se a 
interesses dos adultos, sejam eles diretores, pais ou professores, em 
ilustrarem os momentos de culminância de determinada atividade ou 
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“abrilhantarem” as ocasiões festivas ou comemorativas que a escola 
proporciona à comunidade (SANTOS, 2002, p. 117). 

 

Sabemos que essa não é a perspectiva mais lúdica para se fazer e apreciar 

o teatro, em vez disso, pensamos que “o teatro acontece onde se estabelece o jogo 

teatral. E o jogo precisa de um espaço vazio, que será preenchido pelos corpos, 

vozes, ações, gestos e movimentos dos atores-criança em jogo, em relação” 

(FERREIRA, 2012, p. 20). Esse tipo de teatro não ocorria na proposta teatral da 

professora citada pela aluna, tendo em vista que Rouxinol relata que era muito difícil 

o grupo brincar, e quando brincava não tinha nada a ver com o teatro. Nesse 

depoimento, podemos pensar em dois caminhos: um deles visto pela aluna que a 

brincadeira vivenciada não correspondia aos jogos de teatro e, outro, pela 

possibilidade de que a professora poderia trabalhar com jogos como preparação, 

mas não fazia a articulação desses com o texto. Ademais, para a aluna, existia a 

ideia de que o teatro era proposto como uma atividade “séria”, rígida, desvinculada 

do prazer de brincar, de jogar, sendo necessário apenas seguir a história contada 

em um livro e apresentar para os demais alunos. Sob esse viés, o brincar, o jogar, 

era destinado a outras propostas escolares, sem ter relação com o teatro. 

Outro fator depreendido da fala da aluna – quando Rouxinol cita “faça isso, 

faça aquilo” – foi a ideia de cumprir o que a professora mandava. A esse respeito, 

Santos (2002) afirma que tais práticas parecem ser familiares ao lidar com a 

linguagem teatral na escola, identificadas pela adoção de posturas eminentemente 

diretivas, de caráter reprodutivo e repetitivo e pela utilização de padrões estéticos e 

modelos de representação imposta pelo professor. 

 
Na falta de conhecimentos específicos, o professor tende, com freqüência, a 
orientar a prática teatral das crianças no sentido das “clássicas” montagens 
cênicas (denominadas pelos próprios professores de “teatrinhos”, ou 
“pecinhas”, inspiradas em contos infantis ou ilustrativas dos eventos 
previstos no calendário escolar), das quais participam até mesmo as 
crianças bem pequenas (na faixa dos dois aos quatro anos de idade), que 
nem sequer são capazes de compreender o significado das ações e dos 
diálogos que, a duras penas (refiro-me aos métodos autoritários e 
coercitivos utilizados para assegurar a disciplina e o cumprimento dos 
desígnios do professor) conseguem memorizar e repetir (SANTOS, 2005, p. 
239). 

 

Portanto, todas as falas apresentadas pelos alunos demonstram uma 

relação dialógica de convergência de ideias acerca do teatro, visto que os discursos 

são marcados por concepções de que o teatro deve ser realizado a partir da leitura 
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de um texto, incorporando um personagem e apresentando-o para o público. De 

qualquer modo, “É notável que o modo como as crianças percebem, sentem e 

pensam o teatro passa pelo caminho e pelos atravessamentos propostos pela 

instituição escolar” (FERREIRA, 2006, p. 13). 

Geralmente marcada por um caráter conservador, a maneira como o teatro é 

propagado na escola, será determinante na constituição das relações entre o aluno 

e a linguagem teatral. Assim, outra forma de abordar o teatro no contexto escolar, a 

partir do jogo, pode contribuir com o exercício da sensibilidade e da fruição estética, 

sem abrir mão de processos criativos mais lúdicos, dos quais os alunos possam 

participar mais ativamente. 

 

3.1.2 (In)disponibilidade para o jogo: “Professora, eu tenho vergonha...” 

 

No segundo e terceiro encontros da oficina teatral, passadas as expectativas 

iniciais de experimentar uma aula “diferente” do que os alunos estavam 

acostumados a vivenciar na escola no dia a dia, surgiu uma questão: a 

indisponibilidade dos alunos em participar do jogo. Nesse processo, alguns alunos 

expressam o desejo de participar, já outros (a grande maioria) demonstraram 

resistência, sempre afirmando: “Professora, eu tenho vergonha...” (Figura 2). Essa 

frase foi ouvida incansavelmente ao longo do primeiro bloco de oficinas, o que nos 

levava a conversar com o aluno, estimulando-o a participar do jogo. Entretanto, uns 

ainda tentavam vencer as dificuldades que tinham e iam jogando aos poucos, após 

observarem o grupo por um determinado tempo. Mas outros alunos resistiram até o 

final da oficina, apreciando somente com olhares e sorrisos os jogos vivenciados. 

 

Figura 2 – Alunos permaneciam sentados ou encostados na parede 

 
Fonte: Bagolan (2016) 
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Essa argumentação dos alunos para não participar dos jogos foi expressa 

em nosso diário de campo: 

 
Diário de campo – 3ª oficina – 17/06/2016 
Assim que iniciamos a oficina de hoje os alunos já foram logo alegando que 
tinham vergonha de fazer teatro (o que pode inibir a sua participação no 
jogo) e outros afirmaram que estavam cansados, por isso não iam participar 
da oficina (BAGOLAN, 2016). 

 

Spolin (2007) instrui o professor a não obrigar e até mesmo não constranger 

o aluno para que participe do jogo. Pelo contrário, deve aguçar o desejo do aluno de 

se envolver com a proposta. 

 
Um aluno, exercitando o direito de jogar ou não jogar, pode estar com medo 
de participar. O medo da desaprovação e a incerteza de ganhar aprovação 
podem estar paralisando o jogador [...] Aquele aluno que não quer jogar 
deve ser mantido à vista, de forma que o medo possa ser diminuído e a 
participação eventual encorajada. Se o jogador foge da brincadeira durante 
o decorrer do jogo, experimente atraí-lo por meio da instrução: “Ajude seu 
parceiro que não está jogando!”. Mas não chame nenhum jogador pelo 
nome. A incerteza sobre qual jogador não está participando promove alerta 
de grupo (SPOLIN, 2007, p. 45). 

 

O fato de esses alunos optarem em não participar do jogo pode estar 

relacionado ao processo de exposição, de se colocar diante do outro em um espaço 

de uma prática espetacular. Apresentavam medo de participar dos jogos por ter 

receio da exposição, de ser ridicularizados pelo outro devido às tensões existentes 

entre eles relacionadas, inclusive, à imagem que fazem de si mesmos, das críticas 

proferidas pelo olhar do outro e ainda por apresentar algumas características 

pessoais como a timidez. Essas manifestações de recolhimento por parte dos alunos 

são reforçadas por práticas conservadoras da escola que, de modo geral, concebe 

modelos de exposição vexatórios, punitivos e discriminatórios. 

Nesses primeiros encontros, além dos receios próprios de se expor ao olhar 

(recriminador) do outro, os alunos estavam diante de uma proposta diferente que 

implicava olhar e ser olhado e, mais ainda, movimentar-se e se colocar diante dos 

outros em situações lúdicas do jogo. O enfrentamento desses receios passa a ser o 

próprio objeto do jogo improvisacional no contexto escolar. 

 
A paralisia é uma dificuldade familiar ao jogador iniciante, talvez a mais 
comum. Comodamente definida como um “bloqueio”, ela se traduz, 
sobretudo, por uma impossibilidade de superar a angústia causada pelo 
olhar do outro ou o sentimento de ser ridículo a seus próprios olhos, a 
famosa consciência de si (RYNGAERT, 2009, p. 45). 
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Portanto, alguns alunos ficavam sentados nas cadeiras ou encostados na 

parede sem aceitar partilhar do jogo. Os que se envolveram, executavam o jogo de 

maneira inibida. Com isso, dávamos os comandos do jogo, mas os alunos não 

estavam dispostos a fazer, refletindo até na postura corporal, pois mantinham a 

coluna arqueada. 

Esse fato foi bastante observado em uma aluna que apresentava fortes 

traços de timidez. Percebíamos em seu olhar a vontade de participar, no entanto, o 

receio tomava conta de si, olhando para seus colegas e esperando a reação deles, 

quando decidia envolver-se no jogo. Bem-te-vi demonstrava bastante vergonha em 

participar de jogos, pois era reprimida pelos colegas, sendo marcada pelo 

estereótipo. Os colegas, no momento do jogo, quando chamávamos Bem-te-vi para 

participar, diziam: “Ela não sabe não, professora!” ou “Ela não consegue não, tem 

vergonha”. A aluna era marcada por uma extrema timidez que deixava transparecer 

sua ansiedade para se relacionar com os colegas. Sua dificuldade de participar 

demonstrava um temor, um receio de se sentir constrangida pela presença do outro. 

Ela sentia que era percebida pelo colega e se preocupava com a sua própria 

imagem perante esse olhar alheio. 

Para Bakhtin (2011), o outro que está fora de mim tem possibilidade de 

acesso a minha imagem por meio de um olhar distanciado, dando acabamento ao 

meu ser. 

 
Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos 
horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em 
qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa 
estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua 
posição fora e diante de mim, não pode ver: as partes de seu corpo 
inacessíveis ao seu próprio olhar – a cabeça, o rosto, e sua expressão –, o 
mundo atrás dele, toda uma série de objetos e relações que, em função 
dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim 
e inacessíveis a ele. Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se 
refletem na pupila dos nossos olhos (BAKHTIN, 2011, p. 21). 

 

A participação do aluno no jogo deve ser uma escolha individual, não 

devendo ser imposta pelo professor. Para Caillois (1990), o jogo é uma atividade 

livre, uma vez que, se o jogador for obrigado a participar, o jogo perde de imediato a 

sua natureza divertida, atrativa e alegre. 

Huizinga (2014, p. 10), por sua vez, também reconhece a liberdade do 

indivíduo para jogar, ao afirmar que “O jogo é uma atividade voluntária. Sujeito a 

ordens, deixa de ser jogo, podendo no máximo ser uma imitação forçada. [...] As 
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crianças e os animais brincam porque gostam de brincar, e é precisamente em tal 

fato que reside sua liberdade”. 

Caso o professor trabalhe o jogo baseado na obrigatoriedade por parte do 

aluno, pode quebrar a livre iniciativa necessária para jogar, o indivíduo pode ficar 

imobilizado e participar apenas pela imposição, reproduzindo ações demarcadas 

pelo professor. Só é possível haver jogo quando se deseja jogá-lo. Por isso, Soares 

(2010, p. 117) explica que  

 
O professor ainda é visto por muitos alunos sob a óptica da “autoridade”, 
aquele que detém o saber, o direcionamento do fazer. Sua palavra, ainda, 
soa como regra a ser obedecida. Devemos ter o devido cuidado, pois este 
sentimento, internalizado inconscientemente pelos alunos, muitas vezes, 
acaba determinando a entrada no jogo. Neste sentido, entram no jogo não 
por um desejo pessoal, mas sim pelo receio de não obter a aprovação do 
professor ou ainda na expectativa da nota. Por isso é necessário deixar 
claro, desde o início do curso, que a entrada no jogo é uma questão de livre 
escolha, evitando fazer do medo a motivação para o jogo. 

 

A participação do aluno é uma decisão individual, pois o jogo é permeado 

pelo caráter voluntário e livre, nada pode ser forçado. É importante estimulá-lo a 

entrar no jogo sem criar situações de coerção para a participação. Esse tipo de 

abordagem teatral, que impõe ao sujeito realizar tal prática, provoca inúmeras 

consequências psicológicas que podem comprometer a construção de valores 

estéticos e o conhecimento de teatro como também a interação entre os partícipes, 

a expressividade, a improvisação, a criatividade. 

 
Os efeitos psicológicos nocivos desse tipo de abordagem (a exposição das 
crianças, a violência simbólica de que são vítimas e a impossibilidade de 
criação, para citar alguns), somados à ausência de iniciativas que visem ao 
desenvolvimento do senso estético e da expressividade das crianças, 
revelam o desconhecimento acerca do processo de construção do teatro 
pela criança e a falta intencionalidade pedagógica no que se refere à prática 
do teatro como forma de manifestação estética e como aspecto fundamental 
ao desenvolvimento do pensamento e à aprendizagem do convívio social 
(SANTOS, 2005, p. 239). 

 

Fazer teatro deve ser algo prazeroso que permita um encontro consigo 

mesmo e com o outro. O teatro é uma arte coletiva, que faz com que o sujeito 

trabalhe e crie com o outro, agregando suas experiências de vida ao jogo, como 

reitera Soares (2010, p. 53), 

 
Fazer teatro é aprender a jogar. E o que significa jogar? Uma das premissas 
básicas do jogo teatral é a relação. “Jogo é relação”, relação com um outro, 
consigo mesmo e com o meio ambiente à sua volta. Jogar exige a atitude 
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de um corpo e uma mente presente, disponível, aberta para aprender a 
sutileza do momento, sendo o olhar a função que determina a qualidade da 
presença do aluno em sala de aula e na relação com o jogo teatral. 

 

Essa natureza relacional do jogo pressupõe o desejo mobilizador da 

participação, a qual deve ser voluntária, livre e espontânea, permitindo que todos 

aqueles que participam do jogo instaurem uma nova relação de espaço e tempo, 

orientada por determinados acordos, criando a realidade lúdica do jogo como uma 

suspensão momentânea de outras realidades. Segundo Huizinga (2014, p. 33), 

 
[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 
certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim 
em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de 
uma consciência de ser diferente da “vida quotidiana”. 

 

Sob essa ótica, para que o indivíduo faça teatro, para que ele mergulhe no 

jogo, é imprescindível que se sinta à vontade para tal, esteja disponível para 

interagir.  

 
O primeiro passo para jogar é sentir liberdade pessoal. Antes de jogar, 
devemos estar livres. É necessário ser parte do mundo que nos circunda e 
torná-lo real tocando, vendo, sentindo o seu sabor, e o seu aroma – o que 
procuramos é o contato direto com o ambiente. Ele deve ser investigativo, 
questionado, aceito ou rejeitado. A liberdade pessoal para fazer isso leva-
nos a experimentar e adquirir autoconsciência (auto-identidade) e auto-
expressão. A sede de auto-identidade e auto-expressão, enquanto básica 
para todos nós, é também necessária para a expressão teatral (SPOLIN, 
2001, p. 6). 

 

Sentindo liberdade para participar do jogo ou não, o aluno possivelmente se 

identificará com o processo ao longo do tempo, seja aquele que atua, seja aquele 

que assiste, uma vez que apreciará com prazer algo que foi lhe dado a liberdade 

para ver, sentir e perceber, podendo experimentar no seu corpo cada sensação, 

construindo, até mesmo, sua identidade e as diferentes formas de se expressar. 

Já que entendemos que o teatro é um processo, é importante os alunos irem 

se apropriando aos poucos dos jogos, ainda mais se tratando de um contexto em 

que esses sujeitos têm poucas oportunidades de colocar em ação o seu corpo, a 

sua imaginação. Se vivenciarmos o teatro como área de conhecimento, como uma 

experiência estética e epistêmica, é possível possibilitar aos alunos experiências 

significativas, em que todos irão superando o receio de se expor, descobrindo-se, 
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enfrentando seus próprios limites, dissipando suas angústias e se jogando na 

proposta, pois como expõe Spolin (2001, p. 3), 

 
Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são 
capazes de improvisar. As pessoas que desejarem são capazes de jogar e 
aprender a ter valor no palco. [...] Se o ambiente permitir, pode-se aprender 
qualquer coisa, e se o indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará tudo o que 
ele tem para ensinar. “Talento” ou “falta de talento” tem muito pouco a ver 
com isso. 

 

Ao longo das oficinas, fomos mostrando para a turma que, para se fazer 

teatro, não é necessário que a pessoa seja desinibida e com habilidades para ser 

atriz ou ator, é necessário apenas sentir vontade de participar e se lançar no jogo. 

No decorrer da terceira oficina, a marca da indisponibilidade para o jogo foi bastante 

presente. No jogo de aquecimento, caminhamos pelo espaço, tocando nosso corpo 

para encontrarmos sonoridades. Os alunos sorriam bastante sem se concentrar e 

ouvir o som que seu corpo produzia. 

Em seguida, solicitamos que escolhessem um material, que estava disposto 

no chão, como lixa, papel celofane, raio–x, lata com arroz, garrafa com feijão, 

tampas, madeira, cano, lata, caixa, para produzir som. Eles deveriam criar um 

personagem utilizando o objeto escolhido para produzir som de acordo com o que 

gostaria de representar, um colega entrava na roda e criava também o seu 

personagem, interagindo na cena (Figura 3). Começamos, junto com Girassol, a 

fazer os movimentos. Os alunos já foram se esquivando alegando que tinham 

vergonha e outras que estavam cansadas. Uma dupla participou três vezes do jogo, 

mas o restante do grupo não se envolveu com a proposta.  

 
Figura 3 – Criação de um personagem utilizando o objeto escolhido 

 

Fonte: Bagolan (2016) 
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Depois, como um dos alunos faz capoeira, sugeriu que jogássemos capoeira 

(Figura 4). Enquanto cantávamos e tocávamos com nossos objetos, duas duplas de 

meninos jogaram. Mas, logo houve desinteresse do grupo. 

 

Figura 4 – Alunos jogando capoeira 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Por fim, solicitamos que cada aluno produzisse um som de acordo com o 

sentimento solicitado, a saber: alegria, tristeza, raiva. Os alunos sugeriram também o 

amor. Nesse jogo, houve uma participação maior, percebemos diferentes sons 

produzidos por cada aluno. Em cada sentimento proposto, eles mostraram um som 

diferenciado e, alguns alunos, faziam também expressões faciais. 

Nesse ínterim, Girassol disse: “vamos ouvir o som produzido por 

Andorinha!”. Ela estava produzindo alguns sons com materiais que eu havia lhe 

oferecido enquanto a convidava, durante o decorrer da oficina, para que ela se 

aproximasse do grupo para participar dos jogos. A partir disso, percebi que eu não 

cogitei a possibilidade de trazer o grupo para perto de Andorinha para promover uma 

maior participação dela, pois mesmo estando sentada, ela estava interessada em 

manipular os materiais e a produzir som. Andorinha estava participando do seu jeito, 

dentro de suas possibilidades, mesmo se restringindo a participar do seu lugar, 

sentada na cadeira. 

Perante essa proposição, fomos conduzidos a sistematicamente planejar 

jogos, pensando nessa alternância de mobilizar os alunos que estavam participando 

diretamente do jogo e levar o jogo até Andorinha, de forma que ela interagisse em 

distintas ações propostas, considerando suas singularidades. A condição de ser 
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aprendiz na condição de professora/pesquisadora nos permite alterar o enfoque nas 

ações futuras a fim de atender as especificidades das alunas com necessidades 

educacionais especiais da turma, possibilitando, assim, a participação de todos na 

oficina de teatro. 

À luz da teoria bakhtiniana, a situação de pesquisa é um espaço de 

comunicação e constituição de sujeitos, de forma que o pesquisador afeta os 

sujeitos partícipes como também é sensibilizado por eles, como parte do processo 

dialógico e alteritário, em que há um crescimento mútuo dos indivíduos no 

encadeamento da investigação. Diante disso, ao pesquisador das ciências humanas 

é assegurado reconhecer seus próprios limites, explicitando suas inquietações e 

desafios. 

Portanto, diante dessas barreiras vivenciadas nesse percurso, em que os 

alunos se recusavam em participar dos jogos, fomos dialogando com eles sobre a 

possibilidade de se permitirem experimentar o jogo. Assim, caso gostassem 

continuariam participando, se não desejassem, poderiam ficar sentados para 

apreciá-lo, assumindo o papel da plateia, em concordância com Spolin (2001). Na 

medida em que iam vivenciando os jogos, os alunos foram participando de forma 

mais efetiva, demonstrando comprometimento por meio da troca de experiências, 

além de se expor mais diante do grupo, colocando suas impressões e sugestões 

perante as situações construídas coletivamente, conforme veremos nos próximos 

tópicos. 

 

3.2 O JOGO IMPROVISACIONAL: A EMERGÊNCIA DE CONFLITOS 

 

Se verificarmos que a compreensão bakhtiniana de dialogia não reside, 

necessariamente, no encontro harmonioso de vozes, mas nos tensionamentos 

enunciativos entre participantes de determinadas práticas discursivas, 

compreenderemos que a manifestação de conflitos faz parte dos processos de 

atribuição de sentidos. No entanto, essa manifestação conflituosa deve sempre ser 

objeto de problematização em favor de cenários interativos mais colaborativos, 

principalmente em contextos escolares. Nesse sentido, a emergência de conflitos, 

traduzidos em agressões verbais e físicas, no contexto das práticas dos jogos 

improvisacionais sob nossa mediação gerou preocupações e angústias. 
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Carmela Soares (2010) ao abordar o ensino de teatro na escola pública 

baseada em sua prática pedagógica, alega que  

 
A dispersão, o desinteresse e a apatia são comportamentos frequentes de 
muitos alunos na escola pública e suas razões são as mais diversas. 
Expressam a vivência de difíceis processos afetivos e sociais que vão 
desde a dificuldade de aceitação social, à falta de diálogo e amor a que 
muitos estão sujeitos, até a exploração sexual, o uso da droga, a violência 
doméstica e a falta de perspectiva futura. Podemos, também, interpretar 
esta ausência ou desvio do olhar em relação ao momento presente como 
expressão do sentimento de descrédito de muitos alunos em relação à 
escola e suas formas de organização (SOARES, 2010, p. 54). 

 

Sob esse enfoque, não existe uma única causa que seja motivo para o 

comportamento indisciplinado dos alunos na escola, havendo sim uma combinação 

de fatores de ordem social e moral que implicam a instauração da agressividade, 

manifesta no aumento de conflitos no espaço escolar. 

 
Como consequência disto tudo, pode se perceber o olhar dos alunos 
projetados para além dos muros da escola, movendo nos mesmos o desejo 
de ter asas, sobrevoar o mundo, conhecendo-o de novas maneiras. Outras 
vezes os olhares se desgastam atrás de máscaras sociais, de processos 
defensivos, de comportamentos agressivos; crianças e jovens que reagem 
ou se colocam agressivamente diante da possibilidade de comunicação e 
diálogo, numa recusa em revelar o seu verdadeiro brilho (SOARES, 2010, p. 
54-55). 

 

A sala de aula é um espaço propício à construção do conhecimento, de 

formação do cidadão, de convivência com o outro. No entanto, a quebra das regras 

por parte de alguns alunos tem provocado conflitos, tornando-se uma das maiores 

dificuldades para o professor desenvolver uma prática pedagógica de qualidade, 

suscitando alguns questionamentos, como, por exemplo: quais as motivações para 

tais comportamentos? As dimensões econômica e social são suficientes para 

explicá-los? Em que medida esses comportamentos são reativos à própria ação 

docente? 

A escola é um espaço que abriga diferentes sujeitos com inúmeras 

divergências. Desse modo, precisa aprender a lidar com a diversidade dos alunos, 

ao invés de se preocupar em transformar o alunado em seres humanos iguais, 

homogêneos. Sendo a escola um ambiente recheado de multiplicidades que agrega 

diferentes valores, concepções, culturas, possibilitando ao cotidiano escolar uma rica 

rede de aprendizagem, a heterogeneidade presente estabelece relações 

conflituosas diante da não aceitação do outro, uma vez que a sociedade institui o 
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padrão do ser humano, que considera a diferença de forma negativa e exclui 

aqueles que não se encaixam no perfil modelo. 

Ademais, os conflitos podem sempre estar presentes nas relações entre as 

pessoas, pelo fato de serem diferentes umas das outras e por terem propósitos 

distintos. No entanto, o ser humano precisa respeitar essas singularidades e não 

agir com intolerância, gerando discórdias nas interações. 

O indivíduo, como ser social, desenvolve-se e se constitui em contato com 

outras pessoas. No diálogo com o outro, compartilha experiências e conhecimentos. 

Partindo das construções bakhtinianas, Jobim e Sousa e Albuquerque (2012, p. 111) 

asseguram que  

 
Dialogismo e alteridade, na obra de Bakhtin, são conceitos que não podem 
ser pensados separadamente. Alteridade, na sua concepção, não se limita à 
consciência da existência do outro, nem tampouco se reduz ao diferente, 
mas comporta também o estranhamento e o pertencimento. O outro é o 
lugar da busca de sentido, mas também, simultaneamente, da incompletude 
e da provisoriedade. 

 

Quando interagimos, colocamos nossas ideias para o outro. No diálogo, 

podemos concordar ou discordar sendo que essa convivência pode gerar 

divergências, resultado de choque de opiniões ou de posições que, 

consequentemente, provocam conflitos. Colocar-se no lugar do outro é um exercício 

a ser feito para que as agressões verbais e físicas possam ser diminuídas (ou 

mesmo, suprimidas) nas relações estabelecidas nesse encontro. 

Essas relações de tensão implicam diretamente a imagem que fazemos de 

nós mesmos e do outro, posto que o olhar do outro nos constitui como sujeitos por 

meio de uma relação dialógica. Quando um aluno olha para o outro, seus horizontes 

concretos não coincidem. Um verá a imagem do outro a partir do lugar único 

ocupado por cada indivíduo. Esse excedente de visão permite um olhar a mais do 

outro sobre nós mesmos, dando-nos o acabamento necessário construído a partir 

das relações. Ou seja, as relações concordantes e dissonantes são importantes para 

que as imagens de si próprio e do outro sejam construídas nos diversos contextos 

vivenciados pelo sujeito. 
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3.2.1 Relações de tensões: “Em vez de brincar, machucam...” 

 

Ao iniciarmos as oficinas teatrais, sempre conversávamos sobre as regras 

necessárias ao bom desenvolvimento dos jogos, como colaboração, respeito, 

concentração, atenção, bem como discorremos sobre a importância de estarmos 

dispostos a participar do jogo. Nesse caso, os alunos davam sinais de entender essa 

proposta e cooperar com os combinados. Porém, isso não se concretizava durante o 

segundo bloco de oficinas.  

Um exemplo disso foi durante a quarta oficina no jogo de aquecimento do 

corpo, que consistia em correr em movimentos leves ao ouvir a batida uma vez do 

som de um tambor (produzido com lata); em movimentos normais, ao som de duas 

batidas; e em movimentos acelerados, com três batidas. Na prática, o que 

aconteceu foi que os alunos começaram a se dispersar, abraçando os colegas, 

sorrindo da situação, e ainda, outros ficavam caminhando pelo espaço, conversando 

em grupos maiores (3 ou 4) e não se atentavam para a batida do tambor, o que 

acabava atrapalhando o andamento do jogo (Figura 5). Diante disso, foi necessário 

ficar retomando a atenção dos alunos para que se concentrassem no jogo e não 

perdessem o foco. 

 

Figura 5 – Dispersão dos alunos no momento do jogo de aquecimento 

 

Fonte: Bagolan (2016) 

 

Posteriormente, no jogo “Ataque das abelhas”, contamos uma história, na 

qual estávamos em uma floresta e houve um enxame de abelhas. À medida que a 

história ia sendo contada, agíamos como tal. Os alunos ficaram muito agitados, 

gritavam, empurravam, caíam no chão por cima de outros colegas, ao tentar 
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interagir com o outro (Figura 6). O tumulto foi tão grande que foi necessário parar o 

jogo e acalmar os alunos.  

 

Figura 6 – Agitação dos alunos no momento do jogo Ataque das abelhas 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Diante de tais situações, ficamos nos perguntando: que elementos seriam 

suficientes para fazer um jogo que exigisse o contato corporal? Será que a 

mediação nesse jogo foi adequada? Que jogo seria adequado para esses alunos a 

fim de não corrermos esses riscos? Nessa direção, Ryngaert (2009) destaca o 

espaço como indutor no jogo. Quando o aluno joga explorando o espaço, não 

apenas desbrava as dimensões, as formas que o compõe, mas também interage 

com o outro por meio de diálogos, conflitos, de forma espontânea ou não. 

A desordem provocada no jogo pode ter origem no fato de o aluno não 

aceitar o toque em seu corpo porque entende como uma provocação do colega e 

acaba gerando agressão, girando em torno de um pretexto para agir como já se 

comportam em seu cotidiano, seja na escola, seja na comunidade. São relações de 

tensões que os alunos têm com o corpo do outro dentro e fora da sala de aula, 

conforme foi constatado no período das observações. Dessa forma, podemos 

ponderar que  

 
É mais comum o cabotinismo se manifestar na criança por um desejo de 
“bancar o louco” e por uma grande agitação, por uma expressão 
transbordante que nunca leva em conta a existência de parceiros. Tanto no 
adulto como na criança, trata-se de brilhar a qualquer preço. Tudo então se 
volta para o “exterior”, e a recompensa esperada reside nos risos e nas 
manifestações de prazer dos outros (RYNGAERT, 2009, p. 48). 

 

O contato com o corpo do outro não é comum na rotina escolar, não é 

possibilitado em situações pedagógicas. Logo que essa ação foi proporcionada a 
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partir do jogo no teatro, os alunos reproduziram o que vivenciam em seus contextos 

sociais. 

Após o diálogo com o grupo sobre a necessidade de respeitar o outro, 

voltamos ao jogo e a concentração melhorou. Os alunos começaram a imaginar que 

mergulhavam no rio para se livrar das abelhas, com isso, preocuparam-se em ajudar 

o colega a se livrar desse inseto, idealizaram que na água tinha alguns animais 

perigosos que precisavam se defender ou fugir. Assim, foi sendo dada a continuação 

a história. Apesar de os alunos estarem envolvidos na ação, o barulho foi tão intenso 

que não era possível ouvir os comandos da história narrada e prosseguir com as 

ideias propostas, sendo necessário suspender o jogo. 

No momento da avaliação, quando fomos retomar com a turma como foram 

os jogos vivenciados na oficina, identificamos que alguns alunos ficaram 

incomodados com o tumulto causado. 

 
Roda de conversa – 4ª oficina - 21/07/2016 
Poupa: Hoje eu não gostei porque algumas pessoas não sabem brincar. 
Falcão: Não, porque aqui vocês não estão nem colaborando. 
Gérbera: E a falta de atenção de vocês também atrapalha. 
Poupa: Mas, o problema é o jeito que eles estão fazendo, ficam fazendo 
bagunça, muitos na hora de se movimentar, em vez de brincar, 
machucam... 
Professora Pesquisadora: Por isso que no começo do jogo, sempre 
fazemos os combinados para não machucarmos os colegas, respeitarmos o 
outro. 
(BAGOLAN, 2016). 

 

A fala dos alunos refere-se à confusão gerada no momento do jogo, que 

provocava violência. Como disse Poupa, “ficam fazendo bagunça, muitos na hora de 

se movimentar, em vez de brincar, machucam”. Os alunos, ao jogarem, provocavam 

o colega com apelidos, empurrões, causavam tumulto, além de não conseguir se 

concentrar em suas ações, ficavam atrapalhando o jogo do outro, o que acabava 

gerando conflitos e até mesmo machucando o colega, pois apresentavam um 

comportamento agressivo, dificultando as relações entre eles. 

Ao abordar a violência na escola, Candau (2013, p. 141) reitera que “a 

violência não pode ser reduzida ao plano físico, mas abarca o psíquico e moral. 

Talvez se possa afirmar que o que especifica a violência é o desrespeito, a 

coisificação, a negação do outro, a violação dos direitos humanos”. Então, os 

conflitos que ocorriam na oficina remetiam à violência, pois palavras e gestos que 

detonam a imagem do outro também podem ser considerados atos de agressão. 
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Nas relações dialógicas, os enunciados construídos pelos indivíduos são 

ideológicos, sendo uma resposta ativa às vozes interiores, formada pela 

heterogeneidade carregada de valores que expressam as divergências de opiniões 

que se constituem na arena da realidade social, que podem tornar-se, assim, um 

palco de conflitos. 

 
Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 
compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam 
em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida (BAKHTIN, 2006, 
p. 96, grifo do autor). 

 

Em relação à participação de Andorinha nessa oficina, desde o início, 

estimulamos o envolvimento da aluna, mas ela não aceitou participar e permaneceu 

sentada. Tentamos novamente levá-la para o jogo, como ela não aceitou, levamos o 

jogo “Ataque das abelhas” até ela (Figura 7), como ficou evidenciado na categoria 

anteriormente abordada. Para tal, alegamos que tinha uma abelha no ombro dela, 

pegamos água no rio para ela se lavar, tudo isso em tempos alternados no jogo, 

porém, aparentemente não obtivemos sucesso, ela permaneceu séria e virando o 

rosto, sem nos dar atenção, oferecendo resistência. 

 

Figura 7 – Vivência do jogo Ataque das abelhas com a plateia 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Entretanto, logo em seguida, no jogo “Tira uma foto”, em que os alunos 

caminhavam no espaço e íamos solicitando: qual pose você faria para tirar uma foto 

para sua mãe? Agora uma foto para o palhaço do circo! Uma foto para o E.T que 
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invadiu a Terra. Com isso, fomos instigando: o melhor amigo, o avô, a professora e a 

colega Andorinha, que adora fazer selfie (Figura 8). Nesse momento, ela estava em 

seu lugar interagindo no jogo, fazendo selfie. Quando Andorinha viu que os demais 

alunos estavam olhando para ela e fazendo pose, ficou sem graça, querendo sorrir. 

Andorinha também fez selfie comigo e Gardênia, de modos diferentes, 

demonstrando estar bem à vontade com a situação. Os alunos demonstraram 

satisfação, alegria em fazer a pose para a colega, pois rapidamente não apenas 

formaram a posição que desejavam como também se envolveram nesse jogo com 

mais atenção e se dispondo a jogar com foco na proposta. Vale ressaltar que no dia 

da realização dessa oficina, Coruja não estava na escola. 

 

Figura 8 – Diferentes posições dos alunos no jogo Tira uma foto 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Já na sexta oficina, no jogo de aquecimento, propomos explorar os planos 

nos níveis alto, médio e baixo, imitando os movimentos dos animais (Figura 9). 

Indicamos os animais: águia, macaco, cachorro, cobra, entre outros, e fomos 

explorando seus movimentos a partir dos planos. Os alunos que estavam sem jogar 

foram observando os colegas e as professoras e foram criando suas ações. No 

entanto, ao longo do jogo, uns alunos foram se sentando, outros se dispersando 
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com conversas, risos altos e provocações, até mesmo atitudes desagradáveis, uma 

vez que denegria a imagem do colega e o fazia ficar chateado, gerando, assim, um 

clima de violência.  

 

Figura 9 – Exploração dos planos ao imitar o movimento dos animais 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Diante do exposto, não conseguimos levar o jogo adiante, não fazia sentido 

continuar em meio a confusões, altas risadas, empurra-empurra, gestos obscenos. 

Por isso, decidimos parar o jogo e conversar com os alunos.  

Nessa sexta oficina, Coruja e Andorinha estavam presentes, mas não 

participaram dos jogos. Andorinha apresentou negativas com as mesmas respostas 

dadas anteriormente nas outras oficinas, por meio do olhar e de expressões. Já 

Coruja só queria ir se fosse na companhia de Gardênia, como aconteceu das outras 

vezes, mas Gardênia estava com dor de cabeça e não pôde participar. Percebemos 

que, quando chamávamos Coruja, ela estava ansiosa para participar do jogo, mas 

como já observamos que ela é muito dependente da aprovação e dos cuidados da 

professora auxiliar, que “determina” o que ela faz ou não, não sentia autonomia de 

participar “sozinha” do jogo, o que lamentamos profundamente. 

Durante a oficina, Andorinha e Coruja observavam atentamente as ações 

desenvolvidas e, no momento do alongamento, elas o executaram mesmo estando 

sentadas (Figura 10). À medida que ia desenvolvendo os jogos, nós nos 

aproximávamos delas e percebíamos o brilho no olhar, o sorriso (principalmente de 

Coruja, que demonstrava um desejo intenso de participar) e também a interação, 

quando nos tocava (Andorinha tocou em Girassol como se estivesse acreditando 

que ela era realmente o animal que estava sendo proposto no jogo de aquecimento). 

Foi bem interessante essa participação das alunas, pois permanecendo em “seus 

lugares” apreciavam e se envolviam com os jogos. Diante do exposto, entendemos 
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que de fato houve uma participação, uma vez que o movimento não implica sair da 

posição e sim se disponibilizar a desenvolver ações a partir de suas próprias 

condições corporais. 

 
Figura 10 – Alongamento executado pela plateia 

 
 Fonte: Bagolan (2016) 

 

Vale salientar que mesmo em meio às tensões que ocorreram nesses jogos, 

pois, em alguns momentos, percebemos que elas estavam assustadas com a 

instauração dos conflitos, foi possível verificar formas distintas de participação de 

Andorinha e Coruja. Sob esse viés, antes de retomarmos o jogo com a turma, foi 

imprescindível ter uma conversa séria e intensa, que levou minutos necessários para 

acalmar a turma e fazer novamente os combinados primordiais ao teatro e a uma 

boa convivência. No teatro, o diálogo é a melhor forma de o participante se avaliar, 

não apenas para concordar com as mesmas ideias e os pensamentos do grupo 

como ainda para compreender os embates, conflitos e dificuldades de 

relacionamento existentes nesse processo de interação. 

Como nesse jogo todos os alunos estavam jogando, tomamos a decisão de 

definir um espaço na sala de aula, formado por cadeiras, para ser a plateia, como 

uma alternativa de participação no jogo, conforme propõe Spolin (2001). 

Respeitando esses ritmos e tempos de (in)disposição e modos de participação dos 

alunos, bem como as diferentes formas de expectativa em relação ao jogo, 

acionamos a ideia da relação jogador/espectador para que tivéssemos os alunos 

que estavam jogando em cena e os que ficavam apreciando o jogo dos colegas na 

plateia. 

É importante ressaltar a diferença de faixa etária entre os alunos dessa 

turma, o que possibilita desenvolvimentos diferentes e, consequentemente, 



105 

 

interesses e necessidades, o que pode justificar a variação de comportamento dos 

alunos no andamento dos jogos. A convivência harmoniosa é um desafio a ser 

encarado para que se tenha uma aprendizagem significativa. Considerando a 

diversidade de faixa etária como fonte de conflitos entre os alunos, é imprescindível 

valorizar as potencialidades de cada aluno e considerar suas características 

individuais, de modo a desenvolver uma prática pedagógica que respeite as 

singularidades de cada sujeito. 

Em seguida ao diálogo, retomamos o jogo com a participação de poucos 

alunos, mas percebemos que estes estavam interessados, concentrados e bem 

envolvidos, tanto que participaram significativamente do jogo proposto que era 

caminhar pelo espaço sentindo os diferentes tipos de solo (Figura 11). Nesse 

sentido, propomos: “sintam o pé no chão, pisando com o calcanhar até atingir os 

dedos do pé. Como eu vou fazer para caminhar em um solo cheio de pedras? E 

agora? Está cheio de plantas, de matos!”. Quando citávamos como era o solo, 

atentávamos para os obstáculos que poderiam existir e tinham de ser ultrapassados, 

sempre destacando a posição do pé. 

 

Figura 11 – Caminhar pelo espaço sentindo diferentes solos 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

O jogo estava fluindo muito bem, até que se instaurou uma briga entre dois 

alunos, com direito à violência física e verbal. Daí, decidimos encerrar a oficina. 

Sentamos para conversar sobre o comportamento da turma.  

 

Roda de conversa – 6ª oficina - 04/08/2016 
Professora Pesquisadora: Quer falar Poupa? 
Poupa: (fica em silêncio e com expressão de estar muito chateado e 
indignado). 
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Girassol: Ele está incomodado com os próprios colegas que não cooperam, 
que têm esse único momento para se divertir, para soltar o corpo. Teve 
momentos tão legais que se tivesse se perpetuado tínhamos transformado 
várias coisas. E é assim que a gente faz teatro, a gente monta um 
personagem a partir de um jogo. Ai, o colega se chateou porque a gente 
não consegue desenvolver o jogo. 
Professora Pesquisadora: Quer expressar o que você está sentindo, 
Poupa? 
*Alunos retomam a discussão. 
Poupa: A culpa é sua! A culpa é sua, de Garça, de Falcão e de Pavão. Eu 
queria participar e vocês ficam se esbarrando um no outro, brigando com as 
meninas, eu não tenho culpa, mas eu queria brincar. Eu tenho culpa se as 
meninas batem em você ou não? É o ultimo dia que a gente vai ter aula 
com a professora agora... 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Nesse momento de conversa, Poupa chora ao relatar o que está sentindo e 

os colegas riem da situação. Ele disse estar muito chateado com os colegas que não 

respeitam uns aos outros e que não se interessam pela aula que está acontecendo, 

quando afirma: “Depois vocês reclamam das outras aulas, mas quando tem uma 

aula diferente, ninguém participa!”. Alegou que gosta muito de participar dos jogos, 

mas não é possível devido ao barulho, pois não consegue se concentrar. Depois de 

desabafar suas angústias, o aluno saiu da sala e bateu a porta, extremamente 

chateado. 

Outro aluno, que por sinal era muito calado nas aulas, surpreendeu-nos 

concordando com o colega e demonstrando que também estava insatisfeito com o 

comportamento da turma. Aproveitamos para demonstrar também as nossas 

frustrações com a atitude dos alunos na oficina, para que os alunos entendessem 

que aquilo que propomos é algo sério. Um grupo de alunos ouviu atentamente e 

reconheceu a necessidade de melhorar o comportamento. 

 

Roda de conversa – 6ª oficina - 04/08/2016 
Gérbera: Ele está chorando porque ele está chateado. 
Girassol: É muito ruim quando a gente quer fazer uma coisa, quer participar 
de uma aula e os colegas não deixam. 
Professora Pesquisadora: Eu e Girassol estamos tão chateadas quanto 
Poupa. Ele está sentindo a mesma coisa que um professor sente, quando 
tenta dar aula e não consegue dar aula porque vocês não cooperam. Todo 
professor fica chateado assim, porque a gente prepara uma aula com tanto 
carinho, ontem mesmo fui dormir de meia noite, hoje acordei às 5h 
preparando a aula para vocês e não ficou legal. Como é que eu vou sair 
daqui hoje? 
Falcão: Muito triste... 
Professora Pesquisadora: Triste, frustada... 
Girassol: Olhe que a gente fez os combinados. Dividimos plateia e ator, 
fizemos um combinado, os atores decidiram participar. O público cumpriu o 
acordo, mas os atores cumpriram? A plateia ficou quietinha, observando, 
mas o ator não, vocês não, vocês decidiram participar, no entanto se 
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batendo, se machucando, atrapalhando quem queria participar, como o 
rapaz que saiu da sala. Tem até as meninas ficaram inibidas porque durante 
o movimento dos animais, nós interagimos com o público, mas teve um 
momento que quase eu cai, porque teve uns batendo nos outros que eu não 
consegui voltar. 
Professora Pesquisadora: Bem-te-vi estava participando e sentiu a 
necessidade de sair porque não estava gostando, ela estava jogando no 
começo. Eu não sei porque vocês têm a necessidade, na hora do jogo, de 
ficar se esbarrando, conversando, empurrando, mexendo com um e 
mexendo com outro, tanto com o olhar, com palavras e com gestos. Na hora 
que você tá jogando, tá jogando com você, você interage com outro, mas só 
com movimentos, não precisa tá se esbarrando, provocando, fica um 
provocando o outro, aí acontece o que aconteceu com Carcará e com 
Garça. 
Falcão: Tá vendo, gente? 
Alunos: Num é... tá vendo... 
Professora Pesquisadora: Há meninas no jogo também provocando, não só 
são meninos não... 
Flamingo: Eu também tô chateado como Poupa. 
Professora Pesquisadora: No primeiro jogo, Flamingo tava super 
empolgado, envolvido. Professora Gérbera conseguiu enxergar nele os 
animais que ele tava representando. Quando a pessoa tá com vontade de 
fazer, a pessoa fica chateada. Eu tava com vontade de fazer, eu fiquei 
chateada também porque não conseguia fazer. A gente precisa do silêncio. 
O barulho não deixa a gente imaginar, não deixa eu soltar meu corpo, eu 
preciso parar o tempo todo para pedir silêncio, para pedir que vocês parem 
de arengar um com o outro, aí eu não consigo me concentrar e soltar. 
Falcão: Desculpa aí, professora, viu? 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Ao término da conversa com os alunos, novamente retomamos os 

combinados necessários para o bom desenvolvimento dos jogos nas oficinas 

seguintes. Nessa conjuntura, Poupa voltou para a sala mais tranquilo. Ele nos 

chamou e abriu o coração com muita tristeza. 

 

Roda de conversa – 6ª oficina - 04/08/2016 
Poupa: Professora, você promete que vem na próxima semana? 
Professora Pesquisadora: Venho sim! 
Poupa: Tá certo! Vou esperar... 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Para acontecer o jogo, é necessário ter regras e, consequentemente, 

cumprir as regras propostas. Por isso, Huizinga (2014, p. 13) anuncia que o jogo 

 
[...] cria ordem e é ordem. Introduz na confusão da vida e na imperfeição do 
mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e 
absoluta: a menor desobediência a esta “estraga o jogo”, privando-o de seu 
caráter próprio e de todo e qualquer valor. 

 

Huizinga (2014) afirma ainda que há uma tensão no jogo; tensão significa 

incerteza, acaso. Além disso, há um esforço para levar o jogo até o fim, já que o 
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jogador quer conseguir alguma coisa difícil, ganhar, acabar com uma tensão daquele 

jogo. Contudo, deve sempre obedecer às regras do jogo. São elas que determinam 

o que vale ali dentro. As regras de todos os jogos são absolutas e não permitem 

discussão. Se as regras forem quebradas, o jogo acaba. 

As interrupções do jogo por conta do descumprimento dos combinados 

suscitavam a instauração de um diálogo (recorrente) que permitisse a reflexão e a 

possibilidade de retomada do contexto lúdico do jogo. Assim, estabelecer um diálogo 

com o grupo, procurando ouvir a todos os alunos foi bem difícil devido às 

especificidades da turma. Foi preciso acalmar o grupo para que pudessem falar e 

ouvir uns aos outros, refletindo sobre suas atitudes. Todavia, essa é uma condição 

necessária para entender o aluno e possibilitar a continuidade da prática docente, ou 

melhor, assegurar que a reflexão das práticas em sala de aula, inclusive, as 

conflituosas, seja objeto de reflexão e de mudança. 

A agressividade distancia e gera obstáculos nas relações entre os alunos. 

Porém, cabe ao professor, como mediador do processo de ensino e aprendizagem, 

mediar essas situações conflituosas, na perspectiva da superação. Nesse caso, 

torna-se necessário o professor propor um espaço para a discussão dos problemas 

para que os alunos encontrem soluções para seus conflitos. 

A esse respeito, Farias (2008) relata os depoimentos de alunos de 

Licenciatura em Teatro que, cursando a disciplina Metodologia do Ensino de Teatro, 

fazem estágio em escolas da rede pública. Os estagiários narram o comportamento 

perturbado, os gritos, a agressão, a falta de respeito, sendo necessário o professor 

chamar a atenção o tempo todo, praticamente gritar, para que os alunos prestem 

atenção. Já os estudantes que gostam da aula e querem estudar, não conseguem 

ouvir. 

Nessa perspectiva, Farias (2008) preocupa-se com o porquê de essas 

situações ocorrerem em sala de aula e como o professor deve lidar com esse 

cenário da sala de aula. 

 
Boa parte da aula de Metodologia do Ensino de Teatro, que dura cerca de 
três horas, é ocupada pelo depoimento dos estagiários acerca do 
andamento do estágio o que inclui comentários acerca da dispersão, 
agitação, agressividade, indisciplina, seja lá como se chame esse jeito de 
ser de boa parte dos jovens que (ainda) freqüentam as escolas públicas. 
Por que isso ocorre? Como lidar com isso? Até quando um professor 
consegue agüentar? Vai continuar ou vai desistir? (FARIAS, 2008, p.19-20). 
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Foi exatamente a dúvida que pairava em nossa mente: vamos continuar ou 

vamos desistir? O que devemos fazer para lidar com essas situações de agressões 

verbais e físicas? Vamos precisar o tempo todo ficar parando os jogos para retomar 

a atenção dos alunos?  

Em função do comportamento dos alunos, foi necessário replanejar os tipos 

de jogos a ser desenvolvidos com a turma, sendo necessário que o conteúdo das 

oficinas estivesse voltado para os conflitos que se estabeleciam na execução dos 

jogos. Por meio da retomada sistemática do diálogo em torno das avaliações e 

também dos acordos, os alunos foram olhando exotopicamente para seus 

comportamentos nos jogos, provocando significativas mudanças, que serão 

relatadas na seção 4. 

 

3.2.2 Imagem de si e do outro: “Ele tá parecendo um monstro” 

 

O encontro consigo mesmo acontece quando, olhando para o interior de si 

próprio, é possível compreender o que sente, o que pensa, o que o afeta. No 

entanto, esse encontro só é possível a partir do olhar do outro. De acordo com os 

princípios bakhtinianos, a linguagem é o meio para o encontro com o outro. “Ser 

significa ser para o outro e, através dele, para si. O homem não tem território interior 

soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si, ele olha com 

os outros nos olhos, ou com os olhos do outro” (BAKHTIN, 2011, p. 341, grifo do 

autor). 

Sempre enxergamos o outro a partir da nossa própria imagem, como 

também sempre olhamos para nós mesmos com base na imagem do outro. Desse 

modo, temos o corpo como linguagem, como construção histórica, pois os discursos 

que o corpo apresenta, que são saberes e experiências acumulados, consistem em 

estereótipos construídos que ocorrem via linguagem. No diálogo, estabelecido no dia 

a dia com o outro, o sujeito envolve-se com todo o seu corpo. Ademais, Bakhtin 

(2011) reflete sobre a natureza dialógica da vida, justificando que a vida é um 

diálogo inacabado, pois o homem participa desse diálogo tanto por meio da palavra 

como por todo o seu corpo, com os olhos, com os lábios, com as mãos. 

Sabemos que o indivíduo se constitui no espaço e no tempo, por meio das 

interações sociais que estabelece, representando um sujeito singularizado na sua 

atuação de mundo. É nessa interação com o outro que vai sendo dado o 
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acabamento estético, porque o outro é que tem uma visão de nós mesmos, que 

ainda não temos. O nosso olhar vai ser sempre construído na relação firmada com o 

outro.  

 
O que ocorre, de fato, é que, quando me olho no espelho, em meus olhos 
olham olhos alheios; quando me olho no espelho não vejo o mundo com 
meus próprios olhos e desde o meu interior; vejo a mim mesmo com os 
olhos do mundo – estou possuído pelo outro (FARACO, 2014, p. 43). 

 

Na perspectiva bakhtiniana, a exotopia do olhar é um olhar refratado e de 

interpretação, não uma visão biológica. Olhamos para o outro a partir do nosso 

conjunto de valores e ideologias, por isso que o outro aparece como um corpo a ser 

observado, respeitado. Ninguém tem total visão do próprio corpo, precisamos 

sempre do olhar de outrem, pois é esse olhar distanciado que dá o acabamento. 

O indivíduo só é completo no contato com o outro e em todas as relações 

deliberadas, que o constituem singularmente, tendo uma necessidade estética do 

olhar exotópico. O que dizemos sobre o outro, sobre o seu corpo, é a partir das 

concepções construídas nas diferentes interações do nosso cotidiano. Como diz 

Amorim (2014, p. 96), “Não posso me ver como totalidade, não posso ter uma visão 

completa de mim mesmo, e somente um outro pode construir o todo que me define”. 

Durante a primeira oficina, nesse processo de intervenção, experimentamos 

o jogo “Boneco de fios”. Em duplas, um aluno deveria “modelar” o outro, colocando-o 

em diferentes posições e este deveria permanecer em estátua (Figura 12). Nesse 

jogo, alguns alunos aproveitaram para colocar os parceiros em posições que os 

deixaram em situações desagradáveis, o que causou certas expressões de 

constrangimento, uma vez que os colegas se sentiram ridicularizados, com vergonha 

de se expor, levando-os a desistir do jogo, pois não se sentiram à vontade para tocar 

o outro e nem serem tocados. 
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Figura 12 – Vivência do jogo Boneco de fios 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Sob esse viés, Le Breton (2010) afirma que é necessário compreender a 

corporeidade humana como fenômeno cultural e social. É importante focalizar na 

singularidade de sua história, dado que as representações e os imaginários moldam 

o corpo no âmbito das relações e dos valores. 

A dificuldade de execução desse jogo foi em se associar com o outro colega 

através dos corpos. Os alunos sentiram dificuldade em tocar o corpo do outro, 

motivo que pode ser encarado como um receio em relação ao que esse toque 
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poderia provocar no colega. Os alunos que reclamaram da dificuldade do jogo nos 

levaram a observar que o toque era difícil de ser exercitado, principalmente com os 

que mostravam uma conduta agressiva e os mais inibidos. 

Diante disso, nós nos perguntamos: como o corpo é representado por esses 

alunos? Como o corpo é visto pelo outro? Como é interpretado? Como esse corpo 

aparece no discurso? Como esse corpo é representado na escola em diferentes 

situações pedagógicas e nas relações com o outro? O que o aluno fala do outro 

pode ser uma forma de enfrentamento da oficialidade da escola, pode ser uma 

maneira de o sujeito se posicionar ou ser falta de educação, de respeito ao outro, da 

cordialidade? Isso é interação? Mas também é tensão? 

É preciso dissipar os obstáculos que impedem o sujeito de se sentir à 

vontade para jogar com o outro no teatro. 

 
Jogar é romper com o olhar míope, deformante de si mesmo e do mundo; é 
redescobrir novas formas de relação, novas imagens de mundo, novos 
signos a partir da vivência de um processo criativo. É necessário na escola 
fornecer um apoio ao olhar do aluno, estabelecer um contato verdadeiro 
com cada um deles. É necessário fazê-los sentirem-se vivos e amados 
(SOARES, 2010, p. 55). 

 

A partir dos jogos, força motriz para o aluno ter novas experiências com o 

corpo a partir da linguagem teatral, foi possível desfrutar da presença da ludicidade 

na sala de aula. Isso é algo que geralmente não acontece, uma vez que o aluno é 

reprimido na escola quando tem a oportunidade de utilizar a linguagem corporal. Por 

conseguinte, demonstra indisponibilidade para jogar, evidenciando receio de 

experienciar uma estética sensível. 

Considerando a rigidez que existe na sala de aula devido à uniformização da 

escola, que tem um tempo e um espaço para cada ação, os alunos estão 

acostumados a ser enquadrados nos mesmos padrões de atividade. Quando é 

autorizado que utilizem seus corpos inertes, há um estranhamento, julgando que não 

podem fazer tal movimento, pois utilizar o corpo deve ser algo a ser realizado 

apenas nos momentos do recreio e nas aulas de educação física, na sala de aula 

isso não é possível. Esse é um fator depreendido durante o período de observação, 

nesse processo de investigação do campo. Como a escola requer o silêncio, a 

domesticação do corpo, as atividades que tiram o corpo desse momento de 

tranquilidade, em que se solicita uma prática mais ativa de exercício, são 

abominadas da sala de aula. 
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Sabendo que o corpo não funciona da mesma forma em diferentes lugares, 

visto que em distintos espaços tempo vão sendo produzidas imagens de si na 

relação construída axiologicamente, entendemos que o corpo deve operar 

diferentemente na instituição familiar e na escolar. Bakhtin (2011) afirma que todas 

as concepções são marcadas pelo posicionamento do indivíduo no espaço e no 

tempo. Devido à sua localização no espaço, acrescida da perspectiva de tempo, há 

sempre algo que não é possível ser alcançado pela visão de um sujeito. A partir da 

exotopia do olhar, o corpo aparece em sua individualidade e se abre ao acabamento 

do olhar distanciado do outro. O cronotopo constrói uma imagem de um sujeito, a 

sala de aula constrói a imagem do aluno, queira ou não, com base nas imagens 

construídas nesse espaço-tempo e que se singularizam nos diálogos. 

Nesse mesmo jogo, a experiência com Coruja foi bastante significativa 

(Figura 13). Para explicar como era o jogo “Boneco de fios”, Girassol e eu 

realizamos um exemplo para a turma, ela modelou minha perna e meu braço em 

posições inclinadas. Quando dividimos as duplas, Coruja ficou com Gardênia, mas 

logo começou a querer chorar e reclamar de algo. Com muita dificuldade, 

compreendemos que ela não queria que a perna dela ficasse torta (ela entendeu 

que, como a minha perna ficou nessa posição, Gardênia iria fazer o mesmo com a 

dela). 

Diante disso, explicamos que outros movimentos e diversas posições 

poderiam ser feitos com o colega e mostramos novos exemplos, solicitando que ela 

fizesse em Gardênia. Como ela não tomou nenhuma atitude, suscitamos ideias de 

diferentes posições, Coruja sorria bastante à medida que Gardênia foi realizando o 

que ela solicitava. Diante dessa positividade, motivamos que ela também ficasse em 

algumas posições, mas ela não aceitou a sugestão, retomando indícios de choro. O 

motivo dessas lágrimas nos deixou preocupada, no entanto, Gardênia explicou que 

sempre que é contrariada ou quando está com vergonha ou assustada com algo, 

Coruja reage com lamúrias. Mediante essas ações, acreditamos que dentro das 

condições de Coruja, ela participou efetivamente desse jogo. 
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Figura 13 – Vivência do jogo Boneco de fios pela aluna Coruja 

 

Fonte: Bagolan (2016) 

 

Com isso, identificamos que provavelmente a dificuldade que Coruja tem em 

se expor no jogo deve ser por medo, vergonha ou por correr o risco de ser 

ridicularizada pelos colegas. É possível que em suas vivências ela já tenha se 

sentido constrangida pelo olhar do outro, tendo receio de novamente ser exposta a 

tal situação. O jogo permite que o indivíduo se exponha para o outro, o que pode 

trazer um entrave ao corpo da pessoa com deficiência, que possui um corpo 

diferente, quebrando o rito do “corpo perfeito”.  

Nesse proposto, Mendes e Nóbrega (2009, p. 4) certificam que “[...] o corpo 

vai se organizando e se reorganizando mediante as provocações advindas do 

ambiente, das pessoas e da sociedade com as quais convivemos, sendo ao mesmo 

tempo agente perturbador, modificando-as”. A negação do próprio corpo, a 

dificuldade de sentir o toque em seu corpo e também de movimentá-lo, de tocar o 

corpo do outro, nos leva a refletir que Coruja acredita que o outro observa o seu 

corpo diferente. Em função disso, Bakhtin (2011) reconhece que nós não nos 

bastamos, ao pensarmos o corpo, é sempre o outro que nos vê e nos dá o 

acabamento. 

Um elemento mais contundente é o corpo transgressor, que foge do padrão, 

por isso que a representação do corpo da pessoa com deficiência é extremamente 

punida, porque se existe o adestramento do corpo normal, a pessoa com deficiência 

é mais ainda estigmatizada. O corpo pode ser um demarcador da normalidade, 

decorrendo, por meio dele, a omissão do atributo que nos diferencia. 

Nessa perspectiva, Goffman (1988) retrata o processo de estigmatização: 
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Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que 
ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 
categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos 
desejável – num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa 
ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, 
reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um 
estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande – 
algumas vezes ele também é considerando um defeito, uma fraqueza, uma 
desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade 
social virtual e a identidade social real (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

 

No entanto, foi uma experiência ímpar, pois mesmo estando na primeira 

oficina com o grupo, Coruja já se envolveu (apesar da dificuldade inicial em acolher 

a ideia do jogo) e modelou as posições em Gardênia. Podemos considerar isso um 

grande avanço, pois nem da oficina ela queria participar. No entanto, mesmo sem 

aceitar que seu corpo fosse modelado, ela consentiu em moldar o corpo da sua 

parceira em diferentes posições. 

Na segunda oficina, propomos o jogo do “Monstro” no qual os alunos, 

enfileirados um de frente para o outro, teriam de fechar os olhos e externalizar para 

o colega uma imagem monstruosa (posições e/ou caretas) com o corpo (Figura 14). 

O colega, por sua vez, deveria observar a imagem corporal e depois expressar o 

que viu ou o que sentiu perante a cena. Em seguida, trocariam os papeis. 

 
Figura 14 – Vivência do jogo do Monstro 

 
Fonte: Bagolan (2016) 
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Nesse jogo, os alunos tiveram muitas dificuldades para acatar os comandos, 

dizendo: “Nam, professora, vou fazer isso não, vai ficar todo mundo rindo de mim!”. 

Percebemos que a preocupação de alguns alunos era grande em constatar que o 

colega poderia rir dele, alegando sentir vergonha em realizar tais ações. É possível 

analisar que existiam barreiras em estar diante dos colegas, possuindo grande 

desconforto pelo julgamento do outro, tendo em vista que o olhar do outro nos 

constrói e vice-versa. Nós só somos o que nos é autorizado a ser, porque somos 

seres de relações. Por isso que Bakhtin (2011, p. 23) expõe que 

 
Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 
de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar 
para ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, 
do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. 

 

Os alunos que se dispuseram a participar do jogo foram logo motivo de risos 

pelo colega que o observava, destacando: “Ele tá parecendo um monstro!”. A 

imagem que o aluno possuía do outro refletia na imagem que acreditava que o outro 

teria de si mesmo, caso aceitasse participar do jogo. Por esse motivo, logo houve a 

recusa em se envolver na proposta do jogo. 

 
A criação estética ou de pesquisa implica sempre um movimento duplo: o 
de tentar enxergar com os olhos do outro e o de retornar à sua exterioridade 
para fazer intervir seu próprio olhar: sua posição singular e única num dado 
contexto e os valores que ali afirma (AMORIM, 2014, p. 101-102). 

 

Empregar o corpo de uma forma que não é usual causa estranhamento em 

si e no outro, retrata um realismo grotesco, um corpo cômico, externando um 

movimento de carnavalização exposto na concepção bakhtiniana, pois preconiza um 

corpo não oficial. 

Na escola, não é permitido ao aluno usar o corpo, o brincar é negado. No 

entanto, sabemos que a atividade lúdica centrada no jogo é extremamente 

importante para a formação do indivíduo. A oficina de teatro, nesse contexto, é 

considerada um cronotopo, um espaço-tempo que possibilita a tessitura de relações 

em construções axiológicas, constitui o sujeito que está imerso em interações 

heterogêneas e complexas, tal como tenciona a teoria bakhtiniana. Assim, é 

possível, a partir dos jogos, recuperar a ideia do comum, de fazer juntos, 

possibilitando a mudança dessa lógica que ridiculariza o outro, que causa aversão, 
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que segrega a pessoa com deficiência, pois quando participamos da atividade teatral 

sempre precisamos uns dos outros, utilizando o corpo com sentido e significação. 

Sabendo da incompletude do corpo, uma vez que o sujeito é inacabado, 

entendemos que o corpo em processo é uma ambivalência das representações, 

dialogando nas tensões, nas discordâncias, nas consonâncias, sendo construído na 

relação com o outro. O aluno se reinventa porque passa do período que se recusa a 

participar dos jogos para a fase que se permite experimentá-los. Atravessa esse 

percurso porque inicialmente se nega a entrar no jogo, em razão de que vai se expor 

para o outro, fazendo gestos e movimentos que não são usuais, são grotescos, já 

que tem de pular, correr, fazer careta, conforme for proposto na oficina teatral. Dessa 

maneira, irá experimentar movimentos não cotidianos na sala de aula, o que conduz 

à ideia da inversão. Posteriormente, ele concorda em participar de um campo da 

liberdade criativa, mostrando a potência criadora dos modos de ser e de agir do 

sujeito nas mais diversas ações propositivas do jogo. 

Ao participar desse jogo com os alunos, nós nos posicionamos em frente a 

Coruja e fizemos uma pose de monstro. Ela sorriu bastante, mostrando para 

Gardênia o que eu tinha feito. Girassol também construiu seu monstro e os alunos 

confirmaram o que pensávamos. Caso se expusessem daquela forma, ficariam feios 

e seriam motivo de risos e chacotas pelos colegas. Apesar de incentivarmos 

bastante a participação no jogo, a maioria dos alunos não concordou com a ideia, o 

que levou Girassol a esclarecer que o teatro era para isso mesmo, não deveríamos 

mostrar apenas o belo. Isso despertou a reflexão de alguns alunos, levando-os a se 

envolver no jogo. 

 
Roda de conversa – 2ª oficina - 10/06/2016 
Professora Pesquisadora: E tem alguma coisa que vocês sentiram 
dificuldade em participar? 
Poupa: Sim! Da careta! (referindo-se ao jogo do “Monstro”). 
Professora Pesquisadora: Por quê? 
Poupa: Porque tem hora que dá vergonha a gente fazer uma coisa que 
alguém está olhando pra gente, que alguém imita a gente. 
Girassol: Mas no teatro a gente trabalha pra perder essa timidez. Se tá todo 
mundo no jogo, não é para ficar “mangando” do outro, se você depois vai ter 
que fazer o mesmo exercício. Então, é uma forma de a gente mostrar as 
nossas expressões, que no dia a dia a gente nem percebe. A gente precisa 
trabalhar isso. 
Professora Pesquisadora: Coruja, você gostou mais de que na oficina de 
hoje? 
Coruja: A careta. 
Professora Pesquisadora: Olha que legal, pessoal!  
(BAGOLAN, 2016). 
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Em meio a certo clima de desânimo na oficina, Poupa perguntou se poderia 

propor um jogo. Afirmamos que sim. Ele sugeriu que imitássemos algum colega da 

sala. Foi perfeita a ideia. Os alunos foram se soltando, imitando até as professoras e 

sorrindo bastante com o jogo. Tivemos a ideia de imitar Coruja (Figura 15) como 

uma forma de ela se sentir valorizada e importante no grupo, mas ao mesmo tempo 

sentimos muito receio de ela não gostar e não querer mais participar do jogo por 

ficar constrangida. Nesse impasse, vencemos o temor e a imitamos. Realizamos 

posições de uma pessoa que dava gargalhadas como ela sempre fazia em 

diferentes situações. 

 

Figura 15 – Imitação de um colega 

 

Fonte: Bagolan (2016) 

 

Os alunos logo identificaram que estávamos imitando Coruja e, quando ela 

se deu conta do que aconteceu, sorriu mais ainda e, assim, acreditamos que ela se 

sentiu valorizada porque, para nossa maior surpresa, propomos que ela imitasse 

alguém e ela aceitou. Então, sugerimos que imitasse algum colega, mas Coruja ficou 

nos olhando sem ação. Após alguns incentivos, percebemos que ela não reagiria e, 

em seu ouvido, dissemos para ela imitar Gardênia e o que deveria fazer. Ela 

instaurou os movimentos e os colegas logo identificaram quem era. Coruja 

demonstrou muita alegria. Foi um momento lindo! Com isso, os alunos que ainda 

estavam inibidos ou sem vontade de participar entraram no jogo e houve um 

envolvimento contagiante. A partir do que foi vivido, obtivemos práticas inclusivas 
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bastante significativas para o desenvolvimento da oficina, possibilitando que todos 

os alunos ficassem à vontade para participar. 

Percebemos a presença de uma proposição emancipadora nessa situação 

que alterou a proposta do que havíamos planejado para aquela oficina, trazendo 

uma expansão das ideias sobre os jogos sugeridos. Apresentamos um jogo que não 

obteve o envolvimento dos alunos, mas logo após a sugestão ser feita por um aluno 

da turma, os demais acolheram a ideia e participaram do jogo. Foi evidenciado um 

envolvimento na proposta de jogar ao ponto de o próprio aluno sugerir um jogo, o 

qual foi acolhido por nós não apenas para mobilizar os demais alunos, mas também 

pela coerência da proposta apresentada e pela possibilidade de experimentarmos e 

encararmos a aventura de jogar juntos. 

O aluno deve ser o centro do processo de ensino e aprendizagem, 

participando de todos os momentos da prática pedagógica, não sendo diferente no 

ensino de teatro, visto que ele deve protagonizar ações de acordo com suas ideias e 

a partir de suas próprias experiências. O protagonismo deve ser exercitado de modo 

a transformar cada envolvido no jogo, dado que o professor mediador desse 

processo deve possibilitar uma práxis baseada na diversidade e nas possibilidades 

de cada aluno, considerando-o como sujeito ativo, participativo, autônomo e 

transformador. Na construção de uma relação dialógica com os alunos, suas vozes 

devem ser ouvidas e respeitadas em todas as etapas da oficina teatral. 

Logo após, pedimos que caminhassem pelo espaço e explicamos que a 

partir de um comando iríamos transformar nosso corpo para representar um objeto 

(Figura 16). Solicitamos uma cadeira, um ventilador, uma bicicleta. Um dos alunos 

sugeriu uma ponte, essa foi a melhor performance. Os alunos utilizaram o corpo de 

maneira bem diferente uns dos outros, desse modo, a criatividade, a 

espontaneidade e autonomia estavam bem presentes. Coruja participou com muita 

liberdade e empenho.  
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Figura 16 – Transformação do corpo para reproduzir um objeto 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 
 

Já Bem-te-vi não conseguiu utilizar seu corpo para participar dos jogos, 

sempre demonstrando dificuldade para se expressar corporalmente, apresentando 

aspectos de timidez. Percebemos que ela se esforçava para participar, mas sempre 

se preocupando com o que os colegas poderiam pensar das suas ações. Ela 

demonstrava não aceitar o toque corporal e parecia se esconder “por trás” de seu 

corpo para não ser vista pelos colegas, preocupando-se com sua imagem. A 

resposta dela tem relação com seu itinerário. Ademais, a forma como ela representa 

o outro tem vínculo com a dimensão biocultural, histórica, social e subjetiva de cada 

pessoa. A aluna se preocupa muito com o que o outro pensa sobre ela, o que a 

impede de ter autodeterminação de participar do jogo. 

 
Um conhecimento marcado pela linguagem sensível, que emerge do corpo 
e é revelada no movimento que é gesto, abarcando os aspectos 
bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações de 
jogos, danças, esportes, ginásticas ou lutas, mas abrangendo as diversas 
maneiras como o ser humano faz uso do ser corpo, ou seja, como cria e 
vivencia as técnicas corporais. Um conhecimento que permite a 
compreensão do mundo por meio do corpo em movimento no ambiente, 
cultura e história. A linguagem sensível é revelada pela movimentação do 
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corpo no tempo e no espaço de cada indivíduo e da comunidade (MENDES; 
NÓBREGA, 2009, p. 5). 

 

Dessa forma, cada aluno trouxe em seus corpos, sua própria história traçada 

ao longo do tempo, que foi sendo exposta à medida que ia desenvolvendo os jogos 

na oficina teatral. 

A realização da prática teatral se dá fundamentalmente a partir do corpo, 

sendo oportunizado o conhecimento do próprio corpo, a ampliação das 

possibilidades de vivências corporais, proporcionando outra percepção de si e novas 

relações com o outro. Portanto, a não permissão da manifestação corporal impede o 

desenvolvimento do corpo, uma vez que é o lugar da aprendizagem. É importante 

contemplar a diversidade de corpos, considerando suas singularidades, respeitando 

suas limitações e valorizando suas potencialidades. 

Os jogos podem transformar o corpo mecanizado, que está acostumado 

apenas a realizar as atividades diárias, em conversas sensoriais com seu próprio 

corpo, desmistificando a “falta de habilidades” e potencializando as operantes 

criativas do indivíduo (BOAL, 2009). É o que pode ser observado na conversa 

realizada após os jogos da quinta oficina. 

 
Roda de conversa – 5ª oficina – 26/07/2016 
Professora Pesquisadora: Falcão, como você se sentiu? Sentiu seu corpo 
diferente? 
Poupa: Muito vida “loca”! 
Falcão: Parecia o homem elástico. 
Professora Pesquisadora: No primeiro jogo, o jogo de aquecimento, como 
vocês se sentiram em explorar os planos alto, médio e baixo? 
Poupa: Eu me senti cansado. 
Arara: Eu me senti normal. Eu tirei tudo que tinha dentro do meu corpo, todo 
o peso. Eu tirei todo o peso que tinha dentro de mim e fiquei leve, aí fui 
fazendo as coisas, porque eu tava triste hoje. 
Poupa: Mas não tem como o corpo estar leve para jogar, se a gente está 
acima do peso. 
Girassol: Mas não tem nada a ver! O peso do corpo não impede que 
possamos nos sentir leve para jogarmos. Para fazermos teatro, precisamos 
que nosso corpo esteja leve, disposto a jogar. 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Quando os alunos foram se envolvendo nos jogos, perceberam as 

mudanças em seus corpos, identificando que sentiram diversas sensações, 

possuíam diferentes possibilidades corporais e até mesmo os sentimentos foram 

transformados ao fazer uso da prática corporal. Poupa chegou a argumentar que a 

pessoa que está acima do peso não tem como sentir o corpo leve para participar do 
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jogo e, a partir disso, explicamos que isso não é um impedimento para a pessoa 

fazer teatro, sendo fundamental nos sentirmos bem para estarmos dispostos a jogar. 

Com isso, os alunos foram percebendo que poderiam utilizar seus corpos de 

diferentes maneiras para participar dos jogos improvisacionais. As descobertas 

processuais que os alunos construíam ao longo dos jogos deixaram entrever as 

relações de discordâncias e concordâncias, por meio das quais iam (re)vendo as 

próprias imagens que faziam de si e do outro. A mobilização corporal no contexto 

dos jogos improvisacionais, de uma forma ou de outra, afetou a disposição cotidiana 

do corpo em favor de outras possibilidades de ser e de estar no mundo. Assim, 

como diz Boal (2009, p. 89):  

 
Na batalha do corpo contra o mundo, os sentidos sofrem, e começamos a 
sentir muito pouco daquilo que tocamos, a escutar muito pouco daquilo que 
ouvimos, a ver muito pouco daquilo que olhamos. [...] Para que o corpo seja 
capaz de emitir e receber todas as mensagens possíveis, é preciso que seja 
re-harmonizado. 

 

Os jogos possibilitam um conhecimento do corpo mais abrangente, 

percebendo seus limites e mecanismos (BOAL, 2009). Para o fazer teatral, conhecer 

o próprio corpo é primordial para perceber suas habilidades de expressão corporal e 

também identificar as ideias que o outro transmite com o seu corpo. Esses aspectos, 

sendo trabalhados de forma coletiva, permitem o desenvolvimento de uma prática 

teatral permeada pelo lúdico, pela interação e pela colaboração, de forma a atingir 

momentos harmônicos essenciais para a qualidade do jogo. Por conseguinte, o 

teatro possibilita o encontro com o outro, necessitando estar juntos, em parceria, 

buscando o mesmo foco, o que permite a construção da imagem de si e do outro de 

forma significativa nas diferentes situações vivenciadas no percurso dos jogos 

improvisacionais. 
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4 ENCONTROS COM O OUTRO E CONSIGO MESMO: RESSIGNIFICANDO 

IMAGENS 

 

A maior riqueza do homem é a sua incompletude. 
Nesse ponto sou abastado. 
Palavras que me aceitam como sou – eu não aceito. 
Não aguento ser apenas um sujeito que abre 
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que 
compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, 
que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 
Perdoai. 
Mas eu preciso ser Outros. 
Eu penso renovar o homem usando borboletas 
(BARROS, 2013, p. 61). 

 

Durante o processo de investigação no campo, as oficinas de teatro que se 

propõem a ser expressas em uma ótica inclusiva, possibilitaram ao aluno, nosso 

sujeito de pesquisa, o encontro com a linguagem teatral por meio dos jogos 

improvisacionais, com a pesquisadora e a colaboradora da pesquisa, com as 

professoras da turma e com os colegas, como também consigo mesmo. De acordo 

com o pensamento bakhtiniano, vivemos em uma comunidade envolvida por 

relações dialógicas. Nessa interação, o indivíduo se constitui à medida que vai ao 

encontro do outro, mediado por signos, por meio dos quais são produzidos sentidos 

e significados. 

Para Bakhtin (2011), viver significa participar de um diálogo, no qual há um 

ponto de incidência de opiniões e visões de mundo oriundas de diversas vozes. O 

discurso de um sujeito se encontra com o de outro, participando com este de uma 

interação viva e tensa. Nessa perspectiva, os discursos do cotidiano são definidos 

pelo encontro com o outro e, a partir disso, o indivíduo vai construindo o seu “eu”. 

Nas condições de inacabamento do sujeito, o outro é o lugar da busca de sentido, 

pois tudo o que diz respeito a um ser humano vem do mundo exterior por meio da 

palavra do outro. 

 
Sinto-me responsável pela criação do meu semelhante, assim como 
dependo dele para dar forma e sentido a minha experiência interna. 
Podemos destacar três momentos da tomada de consciência do sujeito que 
se revelam no encontro na vida: o outro para mim; eu para o outro; eu para 
mim mesmo. Vale dizer que esses momentos não se evidenciam de forma 
estanque, mas são revelados simultaneamente no modo como o diálogo na 
vida vai se constituindo (JOBIM E SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 113, 
grifo do autor). 
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A sala de aula, mais especificamente durante a oficina de teatro, foi um lugar 

de reunião de diversas vozes. Com isso, averiguamos relações de concordância e 

discordância, permitindo o estranhamento e o pertencimento nas interações eu-

outro. 

Nesse processo de pesquisa, o encontro do aluno com a pesquisadora 

proporcionou uma produção de conhecimentos dialógicos e alteritários permeada 

por ressignificações e aprendizagens mútuas. A esse respeito, Jobim e Souza e 

Albuquerque (2012, p. 110) ratificam que 

 
O critério que orienta esse tipo de conhecimento é a preocupação com a 
densidade e a profundidade do que é revelado a partir do encontro do 
pesquisador e seu outro. O pesquisador do campo das ciências humanas 
está, portanto, transitando no terreno das descobertas, das revelações, das 
tomadas de conhecimento, das comunicações, das produções de sentido 
entre o eu e o outro. Neste âmbito, vale destacar a importância dos 
segredos, das mentiras, das indiscrições, das ofensas, dos confrontos de 
pontos de vistas que inevitavelmente acontecem nas relações entre 
humanos. 

 

O encontro do aluno com a linguagem teatral foi mediado pelos jogos 

improvisacionais, procurando exercitar o fundamento do teatro como encontro com o 

outro e consigo mesmo, como nos provoca Grotowski (2011, p. 44): 

 
A essência do teatro é o encontro. O homem que faz um ato de 
autorrevelação é, digamos assim, aquele que estabelece contato com ele 
mesmo. Isto é, uma confrontação extrema, sincera, disciplinada, exata e 
total – não simplesmente uma confrontação com seus pensamentos, mas a 
que envolve todo o seu ser, desde seus instintos e seu inconsciente até seu 
estado mais lúcido. 

 

A experiência teatral pode mobilizar os envolvidos nesse processo para o 

encontro com o outro, de forma que as trocas, os confrontos, os esforços permitem a 

construção de um trabalho coletivo como pressuposto para a constituição de uma 

vivência significativa.  

No jogo, é possível compartilhar experiências com o outro, colocar-se no 

lugar dele, ser transformado, deixando um pouco de nós e levando um pouco do 

outro, tendo um encontro consigo mesmo. Somos modificados a cada incidência, 

pois vivenciamos descobertas, produzimos sentidos e refletimos sobre nós mesmos 

e nossas escolhas. É uma experiência em que o sujeito nunca está sozinho, pois 

precisa do outro o tempo todo no jogo, criando ações e relações. 
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4.1 INTERAÇÕES ENTRE ALUNOS COM E SEM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS: DE MÃOS DADAS NA ARENA 

 

O ser humano tem a necessidade de conviver com o outro e isso se dá nas 

interações sociais estabelecidas no cotidiano. Na escola, a importância dessa 

relação não é diferente. Nesse processo de educação inclusiva, deve ser 

oportunizado aos alunos partilhar o mesmo espaço, interagindo com todos da 

comunidade escolar, em diferentes desafios propostos na escola. 

A interação entre os alunos com e sem deficiência é uma notável conquista 

no processo de inclusão, fomentando as relações de afeto, colaboração e respeito. 

O trabalho pedagógico deve ser desenvolvido em um processo de parcerias, de 

partilha de conhecimentos e valores em diferentes campos. Por meio da interação 

entre os pares, os alunos desenvolvem saberes necessários a um convívio 

permeado pela consideração das diferenças, de forma a se sentir pertencente a um 

grupo. 

Conforme as ideias de Stainback e Stainback (1999), as práticas inclusivas 

no ambiente escolar proporcionam a cada aluno a oportunidade de trabalhar com 

seus pares, num contexto de grupo em que o aluno sente que faz parte de uma 

equipe, estabelecendo laços de amizade. 

O envolvimento do aluno com ou sem deficiência nas atividades 

desenvolvidas no contexto escolar está relacionado à qualidade das interações que 

ocorre entre os pares. Por isso, Strully e Strully (1999, p. 170) reconhecem que as 

amizades são elementos essenciais ao agenciamento de contextos escolares 

inclusivos, posto que “[...] desenvolver amizades significa viver e aprender junto. 

Significa intencionalidade, participação na comunidade e inclusão”. Precisamos uns 

dos outros e a amizade é uma evidência intensa desse fato. 

 

Desenvolver amizades não é algo que ocorra de maneira fácil ou natural 
para nós, crianças ou adultos. A maioria das pessoas tem problemas ao 
relacionar-se com outras pessoas. As escolas, por sua vez, dão pouca 
atenção aos valores sociais e educacionais das amizades. Mas são nossas 
amizades e relacionamentos que nos tornam membros reais das nossas 
comunidades. As amizades protegem-nos de estar sós e vulneráveis e 
garantem que nossas vidas sejam ricas e plenas. Entretanto, as vidas das 
pessoas que são rotuladas como retardadas ou com deficiências parecem 
repletas de profunda solidão e isolamento – ou seja, com poucos amigos 
[...]. Está tornando-se cada vez mais claro que, sem amigos, não pode 
ocorrer a verdadeira inclusão de uma pessoa na escola e na comunidade 
(STRULLY; STRULLY, 1999, p. 175). 
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Uma prática pedagógica coletiva favorece a interação entre todos os alunos, 

possibilitando a troca de ideias e o compartilhamento de diversos saberes em um 

processo em que todos participam e se envolvem significativamente, ajudando uns 

aos outros, enxergando o outro com um novo olhar, entendendo suas possibilidades 

e respeitando suas limitações. Nesse viés, a diversidade existente na sala de aula 

potencializa a interação entre os sujeitos envolvidos, dado que a observância das 

diferenças entre os indivíduos favorece a unidade de desenvolvimento e de 

aprendizagem, bem como a amizade e a valorização do ser humano e suas 

singularidades. 

Stainback e Stainback (1999) enfatizam que todos os alunos, com 

deficiência ou não, necessitam de interações, uma vez que ao participar do processo 

de ensino e aprendizagem, todos juntos, obtêm ganhos significativos na vida diária, 

acadêmica, na comunicação e na socialização.  

 
[...] é fundamental reconhecer que, sem as amizades, é quase impossível 
as crianças e os adultos despenderem seu tempo aprendendo ou 
trabalhando. Se nossas escolas e comunidades não puderem receber e 
abraçar a diversidade e apoiar as amizades entre seus membros, não 
haverá inserção. (STRULLY; STRULLY, 1999, p. 170). 

 

Vygotsky (1997), em seus estudos, demonstra uma grande preocupação 

com a educação de crianças com deficiência, apontando o convívio social com 

outros indivíduos como essencial ao seu desenvolvimento. Para tanto, as crianças 

com necessidades educacionais especiais necessitam do papel dos parceiros para 

aprender e se desenvolver.  

No contexto escolar, entretanto, os processos de interação entre alunos com 

e sem deficiência podem correr o risco de ser desfavorecidos, devido às reduzidas 

oportunidades de interação social, que necessitam de contextos propícios e 

significativos para ocorrerem com qualidade. Por isso, os professores precisam 

sistematizar situações de interação que ajudem o aluno a pensar e a agir de maneira 

crítica e autônoma, enriquecendo suas ideias, percepções e comunicação com o 

outro. 

É necessário reconhecer que o aluno com necessidade educacional especial 

é capaz de construir sua própria história, participando de contínuas interações com 

todos da comunidade escolar, dentro do seu tempo e de seus limites. Não basta 

estar presente no mesmo ambiente físico, é imprescindível que todos os alunos 
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trabalhem juntos nas atividades propostas sendo desafiados a resolver problemas 

sob a mediação do professor ou do outro mais experiente. Com base nessas 

relações sociais, há uma compreensão das diferenças do outro de uma maneira 

ética e solidária, permitindo que o indivíduo construa sua identidade e vá adquirindo 

confiança em si mesmo para enfrentar os desafios do cotidiano. 

Nesse sentido, apontamos o ensino de teatro, mediado pelos jogos 

improvisacionais, para o agenciamento de ações que envolvem a prática coletiva, 

possibilitando o diálogo, a troca, o encontro, a interação entre os partícipes, como 

um dos fundamentos da experiência estética e epistêmica com essa arte. Tendo em 

vista a dificuldade que muitos alunos encontravam de se relacionar com os demais 

colegas, isolando-se, ou se sentindo rejeitado no grupo, ou agindo com 

agressividade, conforme foi vivenciado nas oficinas, o envolvimento nas práticas 

teatrais pode configurar como espaço para que todos os alunos se comuniquem e se 

relacionam em processos de relevantes interações. 

 

4.1.1 Colaboração: “A gente sempre precisa da ajuda do outro” 

 

Compreendendo que o pensamento bakhtiniano considera a importância do 

outro na constituição do indivíduo, a alteridade marca esse processo, pois esse 

outro também é constituído a partir desse sujeito. Quando o indivíduo se constitui, 

ele também se altera, em um processo contínuo de relações. A partir das interações, 

nós nos constituímos e nos transformamos por meio do outro, necessitando sempre 

da colaboração do outro para demarcar nossa identidade. 

Na perspectiva vygotskyana, também é abordada a importância da 

colaboração entre os sujeitos no processo de aprendizagem. Assim, aquilo que uma 

pessoa realiza apenas com a colaboração de outra poderá ser efetuado sozinha em 

um momento vindouro, tendo em vista que a colaboração entre pares ajuda a 

desenvolver estratégias para a solução de problemas pela internalização do 

processo cognitivo. À vista disso, a construção de conhecimentos se dá na ação 

partilhada em uma dimensão colaborativa. 

Na oficina de teatro, também precisamos um do outro, havendo a 

instauração de relações interpessoais entre os participantes dos jogos, por meio da 

criação de uma rede de ajuda mútua, em que os parceiros engajados precisam 

tomar decisões para chegar a um objetivo em comum. Para isso, é fundamental 
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compartilhar atribuições, conhecimentos e valores, além de possibilitar a 

participação e o compromisso para o desenvolvimento de um trabalho coletivo. 

Sob esse ponto de vista, foi necessário, no terceiro bloco das oficinas 

teatrais, replanejarmos os jogos, a fim de que os alunos interagissem entre si de 

modo a necessitar da ajuda do outro, haja vista que era indispensável considerar as 

situações de conflito consigo mesmo e com o outro, que estavam ocorrendo nas 

oficinas anteriores. Conduzindo um trabalho em conjunto, ao utilizar os jogos 

improvisacionais, foi possível sensibilizar os alunos para olharem o colega de um 

modo diferente, uma vez que, “[...] ao nos colocarmos no papel do outro, o teatro 

nos dá a possibilidade de conhecer melhor a nós mesmos e aos “outros” que nos 

rodeiam, e de aprender a abarcar as diferenças em vez de tentar eliminá-las” 

(VIANNA; STRAZZACAPPA, 2012, p. 121). 

Diante disso, propomos, na sétima oficina, um momento de massagem 

(Figura 17) para que os alunos relaxassem, experimentassem sensações diversas 

em seu corpo e tocassem os outros colegas. Nessa perspectiva, buscamos instigar 

laços de confiança mútua, de preocupação com o bem-estar do outro, de 

entrosamento entre os alunos, além do aprimoramento da concentração e o 

aquecimento para o jogo. 

 

Figura 17 – Vivência da massagem 

 
Fonte: Bagolan (2016) 
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Para tanto, foi proposta a divisão em grupos, um permaneceu deitado no 

chão e os demais faziam massagens no colega, cada um ficando responsável por 

uma parte do corpo. A partir dos comandos da professora orientadora, a massagem 

foi realizada com diferentes posições das mãos (aquecidas, batidinhas e em formato 

de conchinha, entre outros). Todos os alunos experimentaram a massagem, 

vibraram de alegria com largos sorrisos, solicitando mais tempo para a proposta. 

Com isso, percebemos o quanto esse momento foi agradável para todos os 

alunos, envolvendo-os em uma prática colaborativa em que se empenharam para 

proporcionar o melhor ao colega, para que esse se sentisse confortável nesse 

momento prazeroso. Essas trocas enriqueceram a oficina, permitindo a confiança 

entre os alunos, dando a condição de serem afetados e também afetarem o outro de 

uma forma solidária e colaborativa. Vale destacar que, nas oficinas vindouras, a 

massagem era sempre solicitada pelos alunos, sendo possível realizarmos quando o 

tempo nos permitia. Sempre eles saboreavam esse momento como único, querendo 

receber a massagem e também fazê-la no colega. Assim, todos compartilhavam o 

momento com respeito e compromisso com o outro. 

Vale destacar que Coruja participou de toda a oficina, mesmo sem a 

presença de Gardênia no jogo. Quando a convidamos para participar, ela disse que 

iria e ficaria ao nosso lado. Desse modo, esteve sempre conosco e tudo o que 

propomos fazer ela participou, do seu jeito, a seu tempo e no seu ritmo. É 

perceptível que Coruja desenvolveu uma autonomia que partiu da experiência 

corpórea, do empoderamento que foi dado a ela no momento que vivenciou suas 

próprias experiências. Essa autonomia, construída ao longo desse processo, 

possibilitou que Coruja fosse inserida no grupo, experimentando um efetivo 

envolvimento. Quanto a Andorinha, sua participação se deu sentada em seu lugar, 

como aconteceu nas outras oficinas. 

Durante a massagem, Coruja só não quis ficar deitada para recebê-la, mas a 

realizou nos colegas. Quando eu propus fazer a massagem nela, mesmo sentada, 

ela disse que não gostava que pegasse nas costas dela, confirmando justamente o 

que já havíamos percebido antes sobre a negação que ela tem sobre o seu corpo, 

não se sentindo bem que o outro perceba a imagem diferente da sua estrutura física, 

conforme abordamos na categoria anterior. 

No momento seguinte, divididos a turma em grupos menores. A partir disso, 

os alunos deveriam criar uma ação em que fosse possível conduzir um objeto sem a 
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utilização das mãos (Figura 18). Para tanto, tiveram um tempo para combinar a cena 

e depois apresentar para a plateia, constituída pelos demais grupos. 

As ações propostas foram estas: um grupo levou um caderno com a barriga; 

outro transportou uma mochila com a cabeça; outro carregou um caderno com os 

braços (em formato de cadeirinha); e o último conduziu uma cadeira, utilizando 

diferentes partes do corpo. Todos se envolveram e conseguiram rapidamente criar a 

ideia e apresentar para o grupo. 

 

Figura 18 – Jogo de condução de um objeto sem a utilização das mãos 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

As interações que ocorrem na sala de aula permitem o encontro com a 

heterogeneidade existente nos grupos humanos, possibilitando que diferentes 

ritmos, experiências, valores, pontos de vista sejam envolvidos na busca de 

objetivos compartilhados. Isso implica um processo de colaboração de modo que 

todos sejam beneficiados e atinjam seus propósitos. Estar unidos na criação de algo, 

trabalhar juntos para tomar decisões envolve a contribuição de todos os envolvidos 

para alcançar um alvo de forma mais efetiva. A esse respeito, segundo Ibiapina 

(2008, p. 31-32):  

 
[...] colaborar não significa que todos devam participar das mesmas tarefas 
e com a mesma intensidade, mas que, sobre a base de um projeto comum, 
cada partícipe preste sua contribuição específica colaborando para 
beneficiar o projeto. 

 

As maiores barreiras para o desenvolvimento da colaboração entre os 

alunos são as dificuldades de comunicação advindas de percepções e estereótipos 

construídos no cotidiano. Tais obstáculos podem ser sanados quando o aluno tem 
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possibilidades de colaborar com o outro em diferentes práticas pedagógicas, o que o 

leva a respeitar a diversidade, sendo uma das ações mais significativas no processo 

de inclusão escolar. Dessarte, a mediação docente deve assumir o compromisso de 

oportunizar atividades que privilegiem a colaboração entre os pares de maneira que 

todos os alunos produzam e cresçam juntos. 

Ao interagir de forma colaborativa, os alunos vão construindo conhecimentos 

por meio de um processo coletivo, que acaba por despertar o respeito, a confiança, 

o envolvimento e o interesse. A aceitação das diferenças passa a ser encarada 

como uma particularidade do indivíduo, bem como a valorização das contribuições 

de cada um, que tem vez e voz nesses momentos, gerando, assim, relações de 

igualdade entre os membros do grupo, aspecto essencial em um contexto escolar 

orientado pela perspectiva inclusiva. 

A concepção de desenvolver a colaboração nas práticas educacionais não 

se destina a favorecer apenas os alunos com necessidades educacionais especiais, 

mas sim a todos os alunos, tendo em vista que ao possibilitar uma proposta que 

atenda as diferenças dos envolvidos e colabore na aprendizagem, podemos 

favorecer os direitos de todos no que diz respeito à aprendizagem e ao 

desenvolvimento. De acordo com Stainback e Stainback (1999), a colaboração 

possibilita caminhos para a aprendizagem de todos, ultrapassando os limites sociais 

impostos pela sociedade que dificultam o desenvolvimento dos alunos. Para 

viabilizar uma educação na perspectiva inclusiva de qualidade, é necessário o apoio 

de seus membros: alunos, professores, funcionários e família, envolvendo-se em 

ações colaborativas que satisfaçam as necessidades de todos os alunos. 

Na comunidade escolar, deve ser incentivado que os alunos sejam inseridos, 

aceitos, apoiados e apoiadores dos seus colegas, responsabilizando-se uns pelos 

outros em um significativo processo de colaboração. Assim, os envolvidos serão 

agentes ativos em seu meio, pois as ações inclusivas devem estar presentes em 

todos os aspectos da vida do indivíduo. Estar envolvido em um ambiente escolar 

inclusivo favorece o sentimento de pertencer a um grupo, ampliando laços de 

amizade e desenvolvendo a afeição pela colaboração (STAINBACK; STAINBACK, 

1999). 

Em relação ao próximo jogo, divididos em grupos, os alunos teriam de criar 

uma situação de deslocamento de um espaço para outro sem usar os pés (Figura 

19). Para tanto, um grupo saiu rolando, o outro foi plantando bananeira; outro 
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colocou os pés em uma cadeira e saiu se arrastando com o bumbum e mãos; e o 

último saiu engatinhando (uma aluna por cima da outra) para se deslocar sem a 

utilização dos pés. Percebemos bastante esforço e colaboração dos alunos para 

conseguirem cumprir o que foi proposto coletivamente. 

 

Figura 19 – Jogo de deslocamento no espaço sem a utilização dos pés 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

A colaboração também está presente no ensino de teatro, tendo em vista 

que os jogos possibilitam o trabalho coletivo, potencializando o empenho mútuo dos 

jogadores para solucionar o problema que foi proposto. Assim, todos contribuem 

para a ação conjunta da cena, dialogando, negociando, compartilhando 

responsabilidades para que consigam desenvolver os desígnios agenciados no 

grupo. 

Na perspectiva de Spolin (2001), para que os jogos se desenvolvam, 

considera-se a alternância dos jogadores entre o palco e a plateia, de modo a 

resolver um problema (foco) lançado pelo grupo ou pelo professor. O objetivo será 

alcançado mediante acordos estabelecidos e a colaboração dos participantes. 

Compreendendo que o caráter coletivo do jogo privilegia as relações entre os 

participantes, ao mesmo tempo que desenvolve a autonomia dos jogadores, 

permitindo atitudes de colaboração entre eles, é primordial oferecer a participação 

de todos os alunos nas diversas instâncias da criação do jogo. 

Ao privilegiar o trabalho em grupo no jogo improvisacional, a partir das 

propostas de problemas a ser solucionados em parceria entre os seus membros, é 

possível alcançar a valorização de cada sujeito em sua maneira de ser e estar no 

mundo, permitindo a formação de sujeitos críticos e abertos ao diálogo, 
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colaborativos, participativos e autônomos. Pensando nisso, Spolin (2001, p. 341), ao 

abordar o conceito de improvisação, cita a importância do trabalho desenvolvido em 

conjunto para o desenvolvimento do jogo. 

 
Jogar um jogo; predispor-se a solucionar um problema sem qualquer 
preconceito quanto à maneira de solucioná-lo; permitir que tudo no 
ambiente (animado ou inanimado) trabalhe para você na solução do 
problema; não é a cena, é o caminho para a cena; uma função 
predominante do intuitivo; entrar no jogo traz para as pessoas de qualquer 
tipo a oportunidade de aprender teatro; é “tocar de ouvido”; é processo, em 
oposição a resultado; nada de invenção ou “originalidade” ou “idealização”; 
uma forma, quando entendida, possível para qualquer grupo de qualquer 
idade; colocar um objeto em movimento entre os jogadores como um jogo; 
solução de problemas em conjunto; a habilidade para permitir que o 
problema de atuação emerja da cena; um momento nas vidas das pessoas 
sem que seja necessário um enredo ou estória para a comunicação; uma 
forma de arte; transformação; produz detalhes e relações como um todo 
orgânico; processo vivo.  

 

Após a realização de cada jogo, conversávamos com os alunos para 

refletirmos sobre as ações dos momentos vivenciados. Nessas ocasiões, era 

perceptível a grande satisfação no olhar de Coruja por ter participado das atividades. 

Os alunos que não observavam as regras e que criavam conflitos, nas outras 

oficinas, viram a importância de se concentrar para conseguir jogar e perceberam 

também o quanto foi legal. Já os alunos que, nas oficinas anteriores, tiveram 

vergonha de participar, esbanjavam largos sorrisos e assumiam ter gostado muito 

dessa oficina. 

 
Roda de conversa – 7ª oficina – 18/08/2016 
Professora Pesquisadora: Como foi hoje, pessoal? 
Flamingo: A gente se divertiu. 
Falcão: Todo mundo participou. 
Professora Pesquisadora: Todo mundo participou? 
Flamingo: Nem todo mundo. 
Professora Pesquisadora: É verdade, não foi 100%, mas hoje participou 
mais colegas do que das outras vezes. 
Beija flor: 97% 
Falcão: Hoje não foi bagunçado. 
Professora Pesquisadora: Porque não foi bagunçado a oficina de hoje? 
Falcão: Porque trabalhamos em dupla. 
Sabiá: Porque trabalhamos em equipe. 
Professora Pesquisadora: O que você achou, Carcará? 
Carcará: Achei legal. 
Professora Pesquisadora: E você, Pavão? 
Pavão: Achei legal.  
Professora Pesquisadora: Por que vocês acharam legal? 
Flamingo: Hoje achei legal, porque semana passada teve bagunça e hoje foi 
mais calmo, tranquilo. 
Professora Pesquisadora: Hoje a oficina foi bem tranquila, né?! Vocês viram 
que quando a gente quer respeitar o colega, a gente consegue? Quando 
queremos colaborar a gente consegue? 
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Falcão: Consegue!  
Professora Pesquisadora: Isso depende de quem? 
Alunos: Da gente... 
Professora Pesquisadora: Estou muito feliz por vocês!  
Gérbera: Realmente vocês estão de parabéns! 
* Alunos conversam e Coruja pede silêncio a turma. 
Professora Pesquisadora: Você gostou de participar, Coruja? 
Coruja: Gostei! 
Professora Pesquisadora: Você ficou feliz?  
Coruja: Fiquei! 
Professora Pesquisadora: Arara, estou orgulhosa de você! 
Arara: (sorri com os olhos cheios de lágrimas). 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Nessa roda de conversas, foi notória a satisfação dos alunos em 

participarem dos jogos. Além disso, em suas falas, observamos que eles destacaram 

que se divertiram, que a maioria do grupo participou da oficina, que não foi 

bagunçado como ocorreu em outras atividades. Desse modo, os alunos refletiram e 

chegaram à conclusão de que a desordem nessa oficina não ocorreu devido ao 

trabalho em equipe proporcionado pelos jogos. Por conseguinte, para que possamos 

sempre respeitar e colaborar com o colega, isso irá depender das nossas atitudes. 

Sob essa ótica, podemos perceber que a colaboração foi identificada pelos 

alunos no jogo. Ao perguntarmos por que não houve bagunça na oficina, os alunos 

citam que o trabalho em equipe foi a solução para a demanda da violência. Ou seja, 

a colaboração foi essencial para que os alunos trabalhassem juntos, respeitando o 

colega e colaborando para cumprir com a proposta do jogo. A colaboração trouxe 

apoio mútuo e companheirismo e até mesmo vínculos afetivos e sociais entre os 

colegas da turma, reduzindo consideravelmente os desajustes iniciais na oficina, 

como a indisponibilidade para o jogo, os conflitos entre os alunos e a negação da 

sua imagem e do outro. A cada jogo, a colaboração entre os pares ia crescendo, 

efetivando a vontade de partilhar suas ideias e respeitando as especificidades do 

colega. 

É valido destacar duas ideias percebidas nesse diálogo: Coruja se sentiu tão 

feliz em participar dos jogos, interagindo com os colegas sem depender da 

participação de Gardênia, que já sentiu liberdade para pedir silêncio à turma, quando 

esta começou a se dispersar na roda de conversas, e os alunos atenderam ao 

pedido dela. Outra percepção que tivemos foi que os alunos se sentiram bem por 

serem parabenizados por nós pelo comportamento naquela oficina, o que foi 

expresso por Arara, que chegou a demonstrar traços de emoção ao ser elogiada. 
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A partir dessa oficina, a cada encontro, houve mudanças no comportamento 

da turma: uma maior adesão aos jogos (apenas Andorinha que continuava 

participando do seu jeito, mesmo sentada, e Pato que apreciava os jogos na plateia, 

apenas observando), uma maior concentração, mais envolvimento dos alunos e 

colaboração no grupo. Os alunos foram percebendo que precisavam uns dos outros, 

que a parceria entre eles era importante na vida e no teatro também, que 

colaborando com o outro iriam conseguir vencer os desafios propostos no jogo e, ao 

mesmo tempo, sentiam-se acolhidos, seguros e apoiados pelo grupo. 

 

4.1.2 O outro como prioridade: “Me senti muito importante, quando ela falou o 

que achava de mim...” 

 

Na visão bakhtiniana, o outro é visto como prioridade. Escutar, confiar, 

considerar, enxergar o outro como sujeito, em sua posição singular, é imprescindível 

para assumir a responsabilidade que temos sobre ele, dando-lhes respostas com 

nossas ações e reflexões em um processo de interação dialógica, transformando-o e 

deixando-se transformar pelo outro. É impossível pensar no ser humano distante das 

relações que o vinculam ao outro. “Entender o outro como prioridade absoluta se ata 

ao meu dever em relação ao outro e ao dever do outro com relação a todos” 

(KRAMER, 2013, p. 40). A esse respeito, Bakhtin (2011, p. 102) acrescenta que: 

 
Cumpre compreender que todas as definições positivamente valiosas do 
dado do mundo, todas as fixações – valiosas em si mesmas – da presença 
no mundo dispõem de um outro que pode ser justificado e concluído pelo 
seu herói; sobre o outro foram compostos todos os enredos, escritas todas 
as obras, derramadas todas as lágrimas, a ele se erigiram todos os 
monumentos, só os outros povoaram todos os cemitérios, só o outro é 
conhecido, lembrado e recriado pela memória produtiva, para que minha 
memória do objeto, do mundo e da vida se torne memória estética. 

 

Nessa perspectiva, iniciamos a oitava oficina com uma dinâmica que 

abordava os defeitos e as qualidades de uma pessoa. O aluno sorteava o nome de 

um colega e falava sobre uma qualidade e um defeito que enxergava nele, 

justificando sua ideia (Figura 20).  
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Figura 20 – Dinâmica sobre qualidades e defeitos 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Após o aluno falar sobre o colega, dirigia-se a este para entregar o cartão 

que havia escrito sobre ele junto com guloseimas. Além disso, eles abraços, beijos e 

apertos de mão (Figura 21). Isso nos levou à reflexão sobre a importância de 

valorizar as virtudes e respeitar as falhas para convivermos em harmonia com o 

outro nas diversas situações do cotidiano. 

 

Figura 21 – Entrega do cartão ao colega 

 

Fonte: Bagolan (2016) 
 

Nessa atividade, os alunos ficaram bem atentos, ouvindo e emitindo opinião 

sobre os colegas. Uns demonstraram dificuldade para se expressar, mas todos 

participaram e manifestaram o que pensam sobre o colega. Percebemos que os 

alunos ficaram felizes em escutar a opinião do outro sobre si mesmos. Acreditamos 

que se eles ouviram algo que desagradou refletiram sobre isso, em quais aspectos 

estavam sendo desagradáveis com o colega e em que precisavam melhorar. Foi um 
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momento de permuta com o outro por meio de palavras, abraços, afagos e também 

de guloseimas. 

 
Roda de conversa – 8ª oficina - 25/08/2016  
Professora Pesquisadora: Como vocês se sentiram em participar dessa 
dinâmica? 
Falcão: Foi muito legal, professora. 
Beija flor: Me senti muito importante, o que Arara falou o que achava de 
mim, foi bom saber... 
Professora Pesquisadora: Isso mostra o quanto ela gosta de você, mas 
ainda não tinha expressado. Papagaio, como você se sentiu, quando o 
colega falou de uma qualidade e um defeito seu? 
Papagaio: Me senti assim... assim, foi bom... 
Professora Pesquisadora: Vocês gostaram mais de ouvir o que o colega 
falou sobre você ou de falar sobre o colega? 
Arara: Falar do colega. 
Beija flor: De ouvir. 
Flamingo: Ouvir também. 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Esse momento de troca possibilitou ao aluno assumir o colega como 

prioridade, preocupando-se com suas necessidades e o considerando como alguém 

respeitável em seu círculo de amizades, além de também se sentir importante para o 

colega. Ouvir a frase “Me senti muito importante, quando ela falou o que achava de 

mim...” levou-nos a refletir a importância de o aluno se sentir valorizado também no 

contexto teatral. Sabendo que a dimensão afetiva tem grande ênfase na constituição 

do ser humano em sua forma integral, a escola pode e deve ser um ambiente 

favorável às interações. 

É pertinente evidenciar que as professoras da turma e nós, pesquisadoras, 

também compartilhamos esse objetivo. Isso nos levou a perceber o quanto foi 

importante esse diálogo, demonstrando a necessidade que o aluno tem em sentir 

que o professor também se interessa por ele, percebendo-o como um ser especial, 

com ideias e sentimentos que podem ser compartilhados, não estando preocupado 

apenas com os conteúdos a ser abordados em sala.  

A afetividade também está presente no âmbito escolar, sendo de suma 

importância, em cada momento do processo de ensino e aprendizagem, levar em 

consideração os desígnios de afeto nas relações entre aluno-aluno e aluno-

professor. Tal ação visa promover o desenvolvimento do aluno, relações 

harmoniosas na sala de aula e até o controle emocional do professor diante das 

diversas situações que ocorrem nesse processo. Como mediador do conhecimento, 

o professor necessita ter uma boa relação com seus alunos, sendo esta refletida nas 



138 

 

relações do aluno com o conhecimento e nas relações aluno-aluno. Queira ou não, o 

professor é um modelo, na sua forma de relacionar-se, de expressar seus valores, 

de resolver os conflitos, de falar e de ouvir. 

O relacionamento entre o professor e o aluno é um fator determinante para o 

processo ensino-aprendizagem, tendo a afetividade um papel essencial para o 

aumento da sua eficácia, contribuindo para que o aluno se sinta confiante, seguro e 

aprenda com êxito. O professor precisa enxergar esse aluno em sua totalidade, não 

estando apenas preocupado com a dimensão cognitiva, mas considerando que 

esses alunos, como sujeitos históricos e sociais, carregam a bagagem que o meio 

lhe trouxe, necessitando da sensibilidade, da atenção e do compromisso do 

educador com as questões afetivas. “A prática educativa é tudo isso: afetividade, 

alegria, capacidade científica [...]” (FREIRE, 1996, p. 143). 

Nesse processo, professor e aluno são afetados um pelo outro, como 

também pelo contexto em que estão inseridos. Incentivar o aluno, elogiá-lo, 

reconhecer seu esforço, além de demonstrações de carinho, constituem-se em 

vínculos afetivos que possibilitam uma aprendizagem significativa no âmbito escolar. 

Nas interações com o meio em que vive e com o outro, o indivíduo é afetado 

por elementos externos – um olhar, um objeto, uma informação – e do mesmo modo 

por percepções internas – alegria, receio, fome – e assim, também reage a esses 

estímulos. Ou seja, o sujeito afeta e é afetado, de forma positiva ou negativa, 

condição humana que recebe o nome de afetividade e é crucial para o 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento, para Wallon (1995), está interligado à dimensão afetiva, 

uma vez que a afetividade tem uma função primordial na construção do processo de 

ensino e aprendizagem. Ele defende que a vida psíquica é formada pela perspectiva 

motora, afetiva e cognitiva, que atuam de forma integrada no processo de 

desenvolvimento e na construção do conhecimento. 

A partir do convívio com o outro são organizados os processos individuais 

internos e externos possibilitados por meio da aprendizagem (conhecimentos, 

descobertas) que é permeada pela afetividade (disposição de ser afetado tanto por 

sensações agradáveis ou desagradáveis). Em suas experiências, que revelam bem-

estar ou mal-estar, o sujeito constitui seu mundo exterior e a si próprio, permitindo 

aproximação ou retraimento em suas relações com o outro, reagindo conforme a 

situação o desperta. A afetividade é constituída pela emoção (externalização da 
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afetividade, tendo poder expressivo e contagioso e faz ligação com o social), com o 

sentimento (representação da sensação, expressa o que lhe afeta) e com a paixão 

(autocontrole para dominar uma situação). 

Ao longo do desenvolvimento do indivíduo, por meio das trocas 

estabelecidas com o seu contexto e com as pessoas, a afetividade vai se 

transformando. Por isso, torna-se importante a mediação do outro, da linguagem e 

da cultura nesse processo. Como ressaltou Wallon (1995, p. 102): 

 
Ora, sem atividade coletiva não há conhecimento, nem linguagem, nem 
simbolismo possível. Se, pois, a emoção ritualizada desempenha sem 
dúvida um papel no advento da atividade simbólica, se ela parece ter 
antecedido as manifestações mais decisivas da vida e da alma coletiva, é 
preciso reconhecer nela um intermediário necessário entre o automatismo e 
o conhecimento. 

 

Diante dessa concepção, nós nos organizamos para chegar à escola em um 

momento em que pudéssemos ir estabelecendo laços afetivos com os alunos, que 

foi durante o recreio. Com isso, poderíamos conhecê-los melhor, constituir um 

diálogo, observar como agiam e lidavam com as situações entre pares. Essa 

experiência foi crucial para nos aproximarmos desses sujeitos, já que nos 

encontrávamos apenas uma vez por semana com uma pequena carga horária 

destinada à oficina de teatro.  

Assim, tivemos a oportunidade de conhecer alguns dos seus desejos, 

interesses e pudemos ir alargando essa dimensão afetiva em nossos jogos, pois os 

alunos nos abraçavam, beijavam, falavam de seus sentimentos, expressavam o que 

não gostavam na escola, no teatro e na vida pessoal. Aos poucos, iam criando 

vínculos que foram nos revelando um maior acolhimento e uma receptividade afetiva 

a cada novo encontro. Como resultado, eles solicitavam que tivéssemos mais tempo 

de oficina, demonstrando prazer em participar dos jogos. 

No contexto escolar, “as relações afetivas se evidenciam, pois, a 

transmissão do conhecimento implica, necessariamente, uma interação entre 

pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma relação de pessoa para pessoa, 

o afeto está presente” (ALMEIDA, 1999, p. 107). Por meio de suas expressões 

corporais, o sujeito evidencia suas sensações, e essa manifestação da afetividade é 

contagiosa, sendo transmitida para os demais que estão ao redor. Na prática, 

observamos que os corpos dos outros alunos foram mobilizados também, reagindo 

de maneira positiva aos jogos que foram desenvolvidos na oficina, relacionando-se 
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muito bem com colegas, professoras e pesquisadoras. Por conseguinte, as 

demonstrações de afeto eram visíveis durante o desenvolvimento dos jogos (Figura 

22). 

 

Figura 22 – Demonstrações de afeto 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Nesse percurso investigativo, foi imprescindível dar atenção à dimensão 

afetiva nas relações estabelecidas com os alunos para que pudéssemos construir os 

conhecimentos acerca da linguagem teatral e também contribuir na constituição 

desses sujeitos, tão necessário para o desenvolvimento integral do ser humano. 

A convivência com a diversidade humana possibilita um processo de ensino 

e aprendizagem que facilita a expressão e a discussão dessas diferenças do ponto 

de vista afetivo, permitindo que o respeito ao outro seja garantido nas relações 

solidárias em sala de aula. Considerando que todos são iguais em seus direitos e 

deveres, os valores de amizade e respeito vão sendo construídos no cotidiano 

escolar a partir da convivência com o outro em situações em que seja possível 
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estabelecer laços sociais e afetivos. A afetividade é imprescindível para a construção 

de laços de amizade e para a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas. 

 
A interação e a comunicação facilitadas ajudam o desenvolvimento de 
amizades e o trabalho com os colegas. Os alunos aprendem a ser 
sensíveis, a compreender, a respeitar e a crescer confortavelmente com as 
diferenças e as semelhanças individuais entre seus pares (KARAGIANNIS; 
STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 23). 

 

Para se ter um desenvolvimento significativo, o indivíduo com deficiência 

necessita de expressivas relações com colegas e professores na sala de aula e, 

para atender essa demanda, a afetividade será mediadora dessas ações inclusivas. 

Ademais, a autonomia, tão importante nesse processo de formação, é construída 

nas interações sociais e afetivas positivas no contexto escolar. Da mesma forma, os 

demais alunos serão beneficiados, haja vista que o respeito à diferença, bem como 

a colaboração e a solidariedade podem ser desenvolvidos nessa perspectiva 

inclusiva. 

Posteriormente, nessa oficina, propomos a divisão de grupos e a criação de 

uma cena em que os alunos deveriam transportar, de um lugar para outro da sala de 

aula, um objeto imaginário, considerando as dimensões de peso e forma. Para tanto, 

os alunos escolheram seus grupos e propuseram suas ideias a respeito do que 

poderia ser construído para representar aos demais colegas (Figura 23).  

Ao se reunirem, os alunos criaram a cena sem orientação das professoras, o 

que demonstrou a organização de ideias, criatividade, concentração, autonomia e 

segurança na ação que gostariam de representar. Quando demos a devida atenção 

a um grupo e fomos colaborar com os outros, ficamos surpresas, pois os alunos já 

haviam pensado na solução para o problema que propomos.  
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Figura 23 – Organização dos grupos para a construção da cena 

 

Fonte: Bagolan (2016) 

 

 

Nessa fase de planejamento, novamente, Coruja participou do jogo sem a 

presença de Gardênia. Ela esteve sempre ao nosso lado, colaborando com as 

ações, sugerindo ideias para criar a cena, sorrindo sempre e interagindo com os 

colegas. Andorinha sentou em uma cadeira mais próxima ao grupo e observou 

atentamente os jogos, sempre dando gargalhadas à medida que observava as 

ações. Foi muito bom vê-la se aproximando mais da turma. Os demais alunos se 

envolveram bastante na oficina, interagindo, participando, sorrindo, compartilhando 

ideias. 
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Figura 24 – Condução de um objeto imaginário 

 

Fonte: Bagolan (2016) 
 

 

Na apresentação da cena (Figura 24), o 1º grupo montou um caixão. O 2º 

uma escada. O 3° grupo transportou um guarda-roupa e o 4° também construiu uma 

escada, mas esse objeto foi carregado de um modo diferente do 2° grupo. Para 

assistir à apresentação da cena, formamos um grupo (Figura 25). Na ocasião, todos 

se esforçaram para serem compreendidos pela plateia.  

 

 

 

 

 

 



144 

 

Figura 25 – Plateia assistindo à apresentação dos demais grupos 

 

Fonte: Bagolan (2016) 
 

Nessa direção, os alunos respeitaram as regras do jogo e também os 

acordos estabelecidos no grupo, além de ouvirem a opinião do colega. Para que 

aconteça o jogo, é necessário que os jogadores por meio de acordos, instituam 

convenções cênicas que devem ser respeitadas durante a representação. 

 
[...] durante o jogo o jogador é livre para alcançar seu objetivo da maneira 
que escolher. Desde que obedeça às regras do jogo, ele pode balançar, 
ficar de ponta-cabeça, ou até voar. De fato toda maneira nova ou 
extraordinária de jogar é aceita e aplaudida por seus companheiros de jogo 
(SPOLIN, 2001, p. 4-5). 

 

Numa elaboração coletiva, o grupo de jogadores participa de uma sucessão 

de decisões a ser tomadas para o enriquecimento do fazer teatral, resultando em 

acordos que devem ser cumpridos durante a execução dos jogos. Nesse caso, o 

jogador deve ter em mente quais são as regras que foram estipuladas pelo grupo 

para realizar o jogo, bem como precisa ter a consciência de que deve respeitar 

esses combinados e colaborar uns com os outros. “A participação e o acordo de 

grupo eliminam todas as tensões e exaustões da competição e abrem caminho para 

a harmonia” (SPOLIN, 2001, p. 9). 

Para finalizar essa oficina, os alunos criaram uma cena mostrando uma 

situação em que precisavam uns dos outros e deveriam apresentar para os demais 

grupos. Ao final dos combinados prévios, um grupo apresentou uma cena ajudando 

uma pessoa com deficiência visual a caminhar e outro grupo encenou os colegas 

ajudando um idoso a atravessar a rua. Nessa oficina, foi necessário finalizar antes 

em virtude do toque de saída dos alunos. Com isso, não foi possível os outros 
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grupos apresentarem suas cenas. O que nos causou surpresa foi o fato de que, 

mesmo organizando o material escolar para ir embora, os alunos fizeram questão de 

expor suas opiniões sobre a oficina, demonstrando entusiasmo com o que 

vivenciaram no jogo. 

 
Roda de conversa – 8ª oficina - 25/08/2016  
Professora Pesquisadora: O que podemos falar sobre a oficina de hoje? 
Arara: Precisamos uns dos outros. 
Águia: Temos que ser social. 
Cisne: Foi muito legal, eu aprendi tudo. 
Bem-te-vi: É muito bom participar dos jogos... A gente pode conhecer mais 
os amigos.  
Professora Pesquisadora: Bem-te-vi falou algo muito legal! Como é bom 
participar dos jogos para conhecer e se aproximar dos amigos! 
Arara: É verdade! Eu gosto mais do teatro, sabe por quê? Porque todos 
participam, Coruja participa, às vezes Andorinha participa, todos os amigos, 
tirando Pato, porque ele não gosta, mas todo mundo oh... todos estão 
reunidos como amigos. Mas depois todo mundo fica brigando um com o 
outro. Mas foi legal porque Coruja participa... 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Foi com alegria imensurável que recebemos essa devolutiva dos alunos, 

após eles terem enfrentado um período de conflitos consigo mesmos e com o outro. 

Nesse momento, era possível enxergar o colega como um companheiro, sentir que 

participar dos jogos era legal, prazeroso. A partir disso, passaram a compreender 

que precisavam uns dos outros e que poderiam interagir, conhecerem-se melhor em 

um momento que a maioria dos colegas participava das ações propostas. 

Saímos desse encontro muito empolgadas de ter alcançado um clima 

agradável no relacionamento com os alunos e em ter conquistado o respeito e o 

afeto nessa convivência. O elo criado durante o jogo possibilita uma convivência 

partilhada que favorece momentos singulares entre os jogadores, de forma que o 

respeito, a colaboração, a afetividade foram se consolidando nas interações 

estabelecidas durante as oficinas teatrais. 

Compactuando com o pensamento bakhtiniano, quando o indivíduo se 

coloca no lugar do outro, compreende sua posição e seus valores, oportunizando 

que sua consciência se alargue e sua visão de mundo seja ampliada de forma que 

passe a ter respeito pelo outro. Sua identidade vai sendo construída na convivência 

com a diversidade humana, que possui direitos e responsabilidades iguais aos seus. 

O movimento de busca e de reconhecimento de si mesmo dá-se na relação 

cotidiana com o outro, pois nos constituímos e nos transformamos sempre através 

do outro, o que nos faz ter respeito por ele e por suas opiniões. Nessa relação de 
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dialogismo e alteridade, o eu e o outro se interpenetram, definem-se, sem, no 

entanto, fundirem-se, refratando e refletindo um dado contexto histórico e social. 

A linguagem teatral proporciona um exercício da alteridade, o 

autoconhecimento e facilita ao aluno colocar-se no lugar do outro. 

 
Em termos de teatro, essa noção ganha uma dimensão muito maior, na 
medida em que a ficção passa pelo corpo de quem a vive, por todo o 
dispositivo intelectual e sensorial que temos dentro de nós. Portanto, a 
primeira noção para a qual eu gostaria de chamar a atenção é a noção de 
alteridade. Teatro é uma arte que me permite conhecer melhor o mundo, já 
que ela me possibilita sair de mim e ver o ponto de vista do outro (PUPO, 
2010, p. 3). 

 

Na nossa nona oficina, obtivemos os mesmos resultados da anterior, com 

níveis de colaboração, respeito e afetividade. Iniciamos com uma massagem, dos 

pés à cabeça, cada aluno fazendo em si mesmo. Eles ficaram concentrados em 

cada movimento que faziam em seu corpo. Em seguida, solicitaram a massagem 

coletiva como foi realizada em outra oficina. E assim fizemos. Cada grupo ficou bem 

envolvido, preocupando-se com o colega para que esse se sentisse bem. Quando 

terminou esse momento, os alunos começaram a se abraçar, instaurando um clima 

de companheirismo entre todo o grupo. 

Antes mesmo de convidarmos os alunos para iniciar a oficina, Coruja já 

estava ao nosso lado para participar. Em tudo o que foi proposto, ela se envolveu 

com muita alegria, novamente, só não aceitou que os colegas fizessem a massagem 

nela. Sugeriu ideias para compor a cena, ofereceu material (uma boneca) para 

construí-la, demonstrando satisfação em estar contribuindo com o grupo, pediu 

silêncio à turma na hora da apresentação dos grupos, chamou Girassol para 

interagir com ela no jogo. Foi muito bom vê-la envolvida de tal forma na oficina. Já 

Andorinha ficou sentada em um espaço mais reservado, não participou do jogo 

como fez em outras oficinas. 

Em seguida, realizamos o jogo cego/guia. Em duplas, os alunos se dividiram 

entre o cego e o guia. O cego fechava seus olhos e era auxiliado pelo guia. O guia, 

de olhos abertos, oferecendo o seu ombro ou a sua mão, o ajudava a caminhar pelo 

espaço da sala (Figura 26). Depois, trocavam-se os papéis para que todos os alunos 

pudessem vivenciar os tipos propostos.  
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Figura 26 – Vivência do jogo O cego e o guia 

 

Fonte: Bagolan (2016) 

 

Inicialmente, ficamos com receio de os alunos se aproveitarem da situação 

para colocarem os colegas em circunstâncias desagradáveis, em virtude do que já 

ocorreu em outras oficinas, mas eles nos surpreenderam. Todos participaram, 

procurando orientar o colega, caso fosse o guia ou tentando caminhar com a ajuda 

do outro, nos momentos em que era o cego. Desse modo, perceberam a importância 

de colaborar com o colega e de que precisamos uns dos outros nas relações diárias, 

desenvolvendo a confiança e o cuidado com o outro. 

 
Roda de conversa – 9ª oficina - 30/08/2016  
Professora Pesquisadora: O que vocês aprenderam com esse jogo? 
Águia: Precisamos uns dos outros. 
Falcão: Precisamos confiar um no outro.  
Papagaio: É muito difícil ser cego, pois tem que confiar no outro.  
Flamingo: Pra ser guia tem que ter responsabilidade para não deixar o 
colega se machucar. 
(BAGOLAN, 2016). 
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Depois, foi a vez do jogo “Ressignifique um objeto”. Nesse caso, os alunos 

tiveram de criar uma cena em que utilizaram um objeto dando a ele outra função 

(Figura 27).  

 

Figura 27 – Cenas criadas no jogo Ressignifique um objeto 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 
O 1° grupo transformou a cadeira em um vaso sanitário. O 2° transformou 

um bloco de anotações em um aparelho celular e tirou fotos. O 3° grupo transformou 

uma cadeira em um berço, para ninar um bebê (boneca de Coruja). E o 4° grupo 

transformou duas cadeiras em uma maca de hospital para simular o nascimento de 

um bebê. 

De acordo com Spolin (2001), os jogos são sociais. Ao propor um problema 

a ser solucionado, o indivíduo se envolve na busca de um objetivo a ser cumprido e 

interage com os parceiros do jogo. Por isso, na perspectiva dessa autora, os jogos 

têm caráter social, pois é um facilitador para a integração, mantendo vivo o trabalho 

coletivo por meio da atitude de colaboração entre o grupo. 
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Sob esse viés, o professor mediador deve dialogar com os alunos, mantendo 

uma postura para a condução dos jogos a fim de que todos se respeitem ao 

trabalharem juntos. O jogo precisa ser conduzido com base nas instruções do 

professor, levando os alunos a ser desafiados e a construir seus conhecimentos, 

sempre em parceria com o colega, compreendendo e respeitando as regras do jogo 

e, concomitantemente, as regras de convivência com o outro. Sendo assim, é 

imprescindível considerar as contribuições trazidas pelos alunos enriquecendo a 

troca de experiências e valorizando suas opiniões, de modo a caminhar para uma 

vivência lúdica baseada no convívio com a diversidade do grupo. 

O professor, por sua vez, precisa saber lidar com as situações escolares, 

pois suas atitudes podem ficar marcadas em seus alunos, ajustando autoridade 

(estabelecendo combinados para uma boa convivência e mostrando as 

consequências de suas ações) com respeito e afetividade, considerando a 

individualidade de cada um, de modo a permitir que o aluno se expresse diante das 

circunstâncias. 

 

4.2 IMAGENS DA MEMÓRIA: POSICIONAMENTOS EXOTÓPICOS 

 

Iniciamos este tópico, fazendo menção ao que diz Barros (2001, p. 75):  

 
[...] Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro.  
Arte não tem pensa:  
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 
É preciso transver o mundo. 

 

Nesse sentido, as imagens estão sempre vivas na memória do sujeito, as 

recordações sempre vêm à tona junto com o tempo que passou, por mais distante 

que sejam essas lembranças, não podemos esquecer de momentos que marcaram 

de alguma forma nossa vida. Sempre iremos lembrar das oficinas de teatro que 

vivenciamos junto aos alunos e professores da “Escola Municipal A Conferência dos 

Pássaros”.  

Enxergar o que realizamos nos jogos improvisacionais foi possível por meio 

de palavras e imagens retomadas pelo olhar, pelas lembranças, pela imaginação, 

vendo, revendo e transvendo cada momento vivenciado e refletindo sob diferentes 

perspectivas. Pelo olhar, pudemos, inicialmente, ver a imagem. Associada à 

memória, conseguimos olhar para essa imagem reparando o que já conhecemos. 
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Por fim, essa imagem ganha sentidos, pois vemos além, construindo novos olhares 

sobre a imagem e também novos significados, dados por cada indivíduo que a 

observa, em contextos de encontro com o outro. O indivíduo tem uma necessidade 

do outro para que através da sua visão e da sua memória, seja viável juntar, unificar 

e dar um acabamento estético. Esse posicionamento exotópico expressa, entre 

outros aspectos, a necessidade estética absoluta do outro, como nos lembra Bakhtin 

(2011).  

 

4.2.1 Encontro entre as consciências: “Eita, que legal o que a gente fez!” 

 

O ser humano não é explicado como produto de uma só consciência, 

considerado como um objeto ou coisa, mas sim deve ser compreendido como 

processo de duas consciências, pois é dialógico, sendo possível comunicar-se com 

ele, sujeito produtor de discursos e de cultura. Ao nos comunicarmos com o outro, 

em determinadas situações, produzimos enunciados, atribuindo sentidos próprios 

por meio de intenções do que queremos pronunciar sob apreciações valorativas. 

Esses enunciados, carregados de sentidos, são oriundos de um contexto sócio-

histórico, sendo ainda resultantes de interações entre duas ou mais consciências. 

É primordial ouvir os sujeitos da pesquisa investigativa haja vista que, nesse 

processo de compreender a linguagem teatral, será possível confrontar as palavras 

da sua consciência (interior) com as que são produzidas numa dada realidade 

(exterior), derivando disso novas ideias a partir de ações, argumentos, discussões 

na construção coletiva de conhecimentos. Esse tipo de investigação, construído 

gradualmente com os partícipes da pesquisa, possibilita que todos se afetem e se 

deixem afetar na troca. Por isso, a forma como o sujeito observa e percebe o outro, 

dando-lhe um acabamento, diz respeito ao lugar de onde fala, de onde enxerga e, 

da mesma forma refere-se ao lugar de onde é observado e percebido, de tal maneira 

que ambos possam se completar a partir do olhar alheio.   

Diante da importância de se distanciar por um momento do que foi realizado 

durante as oficinas e enxergar cada ação vivenciada para compreendermos tudo 

que aconteceu nesse período, organizamos a décima oficina com o intuito de 

retomar as propostas de jogos vivenciadas durante as oficinas de teatro. Para tanto, 

apresentamos sob forma de slides, uma linha do tempo, fazendo referência a cada 

oficina realizada, a qual foi construída a partir de imagens.  
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O nosso olhar exotópico construído a cada experiência das oficinas, somado 

ao momento de construção e reflexão de cada novo plano de aula para a oficina 

seguinte, auxiliou-nos, significativamente, a vislumbrar os avanços, as 

possibilidades, as limitações de cada jogo, bem como o itinerário variado de 

participação dos alunos.  Além disso, esse registro das ocorrências teatrais ajudou 

os alunos a enxergar, por meio das fotos, o que fizeram durante a oficina teatral, 

permitindo que um diálogo fosse estabelecido, sendo possível constituirmos uma 

conversa sobre ideias, pensamentos, sensações e percepções dos alunos a respeito 

dos jogos propostos. 

Ao conversarmos com os alunos sobre a proposta da última oficina, 

explicando a sequência de atividades para o dia, eles reclamaram e demonstraram 

insatisfação porque não iríamos ter os jogos, questionando o porquê. A professora 

de Arte informou que eles estavam demonstrando muita ansiedade para vivenciar a 

oficina naquele dia. Esse fato era bastante perceptível em Coruja, que já estava 

sentada no chão, sozinha, esperando pelo início dos jogos, evidenciando ficar 

desapontada e triste ao conversarmos sobre o assunto. 

Diante do exposto, explicamos aos alunos que havíamos combinado com a 

professora titular da turma, com a professora de Arte e com a direção da escola, que 

iríamos realizar dez oficinas, sendo assim, aquele dia seria a última, conforme foi 

ajustado com a equipe escolar. Eles ficaram muito admirados que já tínhamos 

vivenciado dez encontros, alegando que o tempo tinha passado muito rápido e 

também reclamaram que as oficinas deveriam acontecer até o final do ano. Em um 

só coro, afirmaram: “Owww professora, é tão bom os jogos!!! Ahhh porque vocês 

não ficam até o final do ano?”. 

Por isso, explicamos à turma como foi feito no nosso primeiro encontro, 

sobre o processo de investigação na pós-graduação e que tínhamos outras 

demandas, como a escrita da dissertação, e precisávamos de foco nessa parte da 

pesquisa. Eles quiseram saber como era isso e explicamos todo o processo, 

detalhadamente, em uma linguagem acessível para a faixa etária. Além isso, 

argumentamos que as professoras participantes também precisavam da carga 

horária que utilizávamos para dar conta de outros conteúdos. Os alunos 

prontamente disseram que iam conversar com as professoras para resolver essa 

questão e poder ter mais oficinas teatrais. Esses questionamentos e as atitudes dos 

alunos nos deixaram muito comovidas pois, depois de tantas angústias vivenciadas 
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nesse processo de pesquisa, foi possível enxergarmos a importância do fazer teatral 

na vida pessoal e estudantil de cada um, expressa pelo desejo da continuidade dos 

jogos. 

Dando continuidade, à medida que fomos retomando as ideias das oficinas, 

os alunos foram observando as imagens de cada jogo vivenciado, demonstrando 

muita satisfação com risos ao analisarem a si mesmos e aos colegas, evidenciando 

saudades do que experimentaram e desejo de participar de mais jogos no teatro. 

Fomos relembrando cada ação, cada participação e eles ficaram muito surpresos e 

admirados, sempre exaltando: “Eita, que legal o que a gente fez!”. As professoras 

também se empolgaram bastante com o momento, questionando: “A gente fez tudo 

isso?!”. Ao final da apresentação dos slides, os alunos bateram palmas bastante 

eufóricos, e pudemos observar o brilho no olhar de cada um, demonstrando 

satisfação por ter participado dos jogos e ter conseguido fazer tantas coisas 

prazerosas que nem se davam conta que podiam conquistar. 

Após esse momento, fizemos uma homenagem com fotos, aos alunos, às 

professoras e à colaboradora da pesquisa em agradecimento por todos esses 

momentos vivenciados. Foi um momento bem emocionante! Os alunos notaram a 

nossa emoção e disseram: “Chore não, professora!”, “Fica aqui com a gente!”. 

A professora de Arte pediu a palavra: “Nós que agradecemos esses 

momentos, me inspiraram até a fazer um teatro com eles, a ter a ousadia de fazer...”. 

Ela comentou que havia começado a combinar com os alunos a possibilidade de 

construir uma peça com eles, compartilhando nesse encontro a sua empolgação 

com a proposição dos jogos e, mesmo sem ter formação na área teatral, ficou 

desejosa de seguir tal proposta, após a participação nas nossas oficinas de teatro. 

Além disso, ela estava participando de um curso oferecido pela UFRN que abordava 

arte, corpo e inclusão, afirmando que a partir da nossa proposta de pesquisa sentiu-

se entusiasmada para buscar conhecimentos nessa área. 

Em seguida, realizamos uma roda de conversas (Figura 28), para avaliarmos 

o fazer teatral vivenciado com esse grupo. 
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Figura 28 – Roda de conversas para avaliação final da oficina 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora Pesquisadora: O que vocês acharam de fazer teatro utilizando o 
jogo? 
Papagaio: Eu achei legal. 
Professora Pesquisadora: Por que você achou legal, Papagaio? 
Papagaio: Porque assim... a gente pode trabalhar em grupo, é uma união. 
Professora Pesquisadora: Então, precisamos uns dos outros no teatro?  
Alunos: Simmm. 
Professora Pesquisadora: Por quê? 
Flamingo: A gente sempre precisa da ajuda do outro. 
Papagaio: Porque a pessoa vai fazer uma coisa não tem como fazer 
sozinho. 
Professora Pesquisadora: E na nossa vida também é assim, a gente 
sempre precisa do outro? 
Arara: Sim. 
Papagaio: Professora, por exemplo, eu vou carregar um negócio pesado, se 
eu não conseguir, eu vou precisar da outra pessoa pra me ajudar a levar o 
negócio e no teatro é do mesmo jeito, né? 
Sabiá: Por causa que, assim, a gente não pode ficar brigando com o outro 
assim... tem que ser amigo também, tem que ajudar um ao outro. Ai é... foi 
igual um dia, Poupa pediu ajuda de Flamingo e Flamingo não quis ajudar no 
dever que era em dupla na aula de Artes. 
Professora Pesquisadora: Se não ajudarmos ao colega, dá para fazer 
teatro? 
Sabiá: Pode não... por causa que no teatro a pessoa tem que ajudar um ao 
outro, porque senão num vai ser ajudado do mesmo jeito não. 
Poupa: Foi bom ficar cooperando com meus colegas de sala! 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Nesse bloco de perguntas, quando questionamos a opinião dos alunos 

acerca de fazer teatro utilizando os jogos, obtivemos como resposta: Foi legal! E a 

justificativa para essa ideia foi que a proposição com jogos permite o trabalho em 

grupo, o que gera uma união entre os colegas da turma. Nesta pesquisa, realmente 

foi isso que percebemos. Quando utilizamos a proposta de jogos que a fim de 

trabalhar em equipe para resolver um problema e apresentar aos demais colegas, 

foram ocorrendo mudanças no relacionamento entre os alunos, que passaram a 

valorizar o outro, percebendo que sempre precisavam da ajuda do colega para 
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chegar a uma solução no jogo, como também relacionaram que essa necessidade 

do outro percorre na vida em atividades cotidianas.  

A relação que incide no teatro é uma troca entre os pares, ocorrendo um 

processo de colaboração contínua, dando lugar à união e ao trabalho em equipe, em 

vez de ao egoísmo e/ou ao egocentrismo, tão presentes na sociedade. Nesse 

processo, o jogo improvisacional possibilitou que o aluno se colocasse no lugar do 

outro por meio das experiências teatrais, compreendendo, assim, a importância do 

colega nesse espaço-tempo e a necessidade de respeitá-lo e colaborar com ele em 

diversas situações. 

Quando lançamos uma questão tentando compreender se os alunos 

perceberam a diferença entre fazer teatro utilizando os jogos e efetivar a prática 

teatral por meio do uso de textos para se apresentar a um público, tivemos o 

seguinte diálogo:  

 
Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora Pesquisadora: E, vocês achavam que a gente podia fazer teatro 
utilizando os jogos, ou vocês achavam que teatro era realizado apenas com 
o uso do texto para se apresentar lá no palco? 
Arara: O teatro que eu fazia era muito diferente disso, era muito diferente, 
porque em vez de a gente fazer jogos, a gente fazia de outro jeito, fazia... 
pegava texto pra ler, fazia assim... a gente fazia de grupo pra ler o texto, pra 
conseguir fazer uma apresentação. 
Bem-te-vi: Imaginava que o pessoal lia um texto e na hora do espetáculo 
tinha que falar tudo que leu. 
Professora Pesquisadora: Mas você sabia que tinha jogos no teatro? 
Poupa: Não! 
Professora Pesquisadora: E você achou legal fazer teatro com jogos? 
Falcão: Eu achei legal. 
Professora Pesquisadora: Por quê? 
Bem-te-vi: Porque dá assim pra pessoa desenvolver mais... 
Professora Pesquisadora: Como vocês se sentiram fazendo teatro com os 
jogos? 
Bem-te-vi: Bem... 
Sabiá: Meio nervoso, mas com o tempo eu fui aprendendo que não precisa 
ter vergonha de fazer teatro, de se expressar, entendeu? 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Diante disso, pudemos compreender que os alunos perceberam que 

trabalhamos com o teatro de uma forma diferenciada do que eles estavam 

acostumados a vivenciar em suas práticas anteriores, métodos comuns nas escolas, 

pelo fato de desconhecerem a real função das linguagens artísticas. 

 
Isso acaba por acarretar uma visão equivocada da função da arte e do 
ensino do teatro, desvalorizando tanto processos criativos como o espaço 
de expressão das crianças, calcando esses eventos no exibicionismo e na 
espetacularização vazia de sentidos estéticos e de experiências. E, muitas 
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vezes, pais e professores são coniventes com essas situações, justamente 
por desconhecerem o potencial e as funções da arte na vida e nas relações 
de ensino-aprendizagem na formação de seus filhos (FERREIRA, 2012, p. 
12). 

 

No entanto, foi possível, a partir dos jogos improvisacionais, desconstruir a 

ideia de que fazer teatro deveria ocorrer por meio de ensaios exaustivos em busca 

de decorar um texto para se apresentar. Com base nas vivências das oficinas, esses 

conceitos foram sendo modificados, resultando nas seguintes opiniões: 

 
Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora: O que vocês mais gostaram no teatro?  
Poupa: O que eu mais gostei no teatro foi a oportunidade de conhecer o 
lado brincalhão das crianças, dos outros colegas, é uma oportunidade de 
deixar de ser tímido e também é uma oportunidade de brincar, de se 
expressar, de fazer movimentos, de fazer gestos, é muito legal o teatro!  
Sabiá: Por causa que no teatro, a pessoa brinca, se diverte, aprende coisas 
novas, a gente pode se expressar de um jeito que a gente goste, também 
pode ajudar o colega, pode... como é que é... ahh esqueci a palavra, mas 
pode, pode tudo. 
(BAGOLAN, 2016). 

 

O teatro, por meio dos jogos improvisacionais, possibilita que o indivíduo se 

envolva em um espaço aberto a experiências ricas e significativas, desenvolvendo-

se e aprendendo, exprimindo sensações e percepções, conhecendo mais os 

colegas, colaborando com o outro, tudo de uma forma lúdica, sendo possível 

saborear todas as possibilidades que o jogo oferece, assim como disse Sabiá: “No 

teatro pode tudo!”. 

Essa ideia de que tudo é possível fazer no teatro está relacionada ao prazer 

de jogar. Na busca de cumprir um desafio para solucionar um problema lançado ao 

grupo, o aluno, de maneira livre e espontânea, tem a possibilidade de imaginar, 

criar, improvisar, em um momento único, em que a descontração e o humor norteiam 

as ações, permitindo que o indivíduo ultrapasse seus próprios limites e descubra 

novas possibilidades. A esse respeito, Spolin (2001, p. 4) ratifica que  

 
Os jogos desenvolvem as técnicas e habilidades pessoais necessárias para 
o jogo em si, através do próprio ato de jogar. As habilidades são 
desenvolvidas no próprio momento em que a pessoa está jogando, 
divertindo-se ao máximo e recebendo toda a estimulação que o jogo tem 
para oferecer – é este o exato momento em que ela está verdadeiramente 
aberta para recebê-las. 

 

A participação no jogo permite o diálogo entre os participantes e, 

consequentemente, mais interação, haja vista a necessidade de comunicação que 
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emerge da espontaneidade no contato entre o grupo em virtude de estarem 

engajados em um só propósito. Considerando que não existe uma forma 

padronizada para jogar, os alunos opinam, aceitam a ideia do colega, discutem para 

chegar a um acordo, exercitando a sensibilidade de ouvir, a imaginação para 

improvisar, a solidariedade para colaborar com a ação. 

Ainda relatando sobre o que mais apreciaram no fazer teatral, os alunos 

declararam gostar de tudo o que foi vivenciado na oficina, de todos os jogos 

experimentados, relembrando o nome de alguns deles. Além disso, manifestaram 

percepções e sensações que tiveram ao participar dessa prática teatral e a relação 

de amizade construída com os colegas da turma. 

 
Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora Pesquisadora: E o que vocês mais gostaram? 
Flamingo: Que a gente ficou se divertindo!  
Rouxinol: Que eu pude conhecer mais pessoas, porque eu sou muito 
tímida... 
Beija flor: Eu gostei mais porque, primeiramente, saiu da aula um pouco... E 
depois porque todo mundo participou, assim não todo mundo 
especificamente, só faltou Pato. 
Professora Pesquisadora: Por que você gostou de jogar com todos os 
colegas? 
Beija flor: Para conhecê-los... É porque nas aulas não poderia conversar 
assim como a gente conversava aqui. 
Arara: Eu gostei mais da massagem, gostei mais também da hora das 
abelhas, gostei de tudo, tudo, tudo, tudo. 
Poupa: Foi no momento de imaginar que tava na floresta! (referindo-se ao 
jogo Ataque das abelhas). 
Sabiá: O da estátua! 
Bem-te-vi: Da brincadeira do cego (referindo-se ao jogo O cego e o guia) e 
da massagem. 
Cisne: Eu gostei mais foi quando a gente tava brincando, imaginando, se 
divertindo. O jogo que eu mais gostei foi daquela brincadeira que segurou a 
cadeira que foi eu, tu, Flamingo e Coruja (referindo-se ao jogo que 
apresentava uma nova função para o objeto). 
Falcão: Eu gostei de tudo também... Eu gostei de tudo! 
Papagaio: Eu gostei porque eu e Rouxinol somos amigos, agora ela não 
bate mais em mim, antes ela batia sem dó e piedade. 
Carcará: Eu achei legal, gostei muito, achei divertido. 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Compreendemos que os alunos vivenciaram o prazer de jogar no teatro. 

Nessa perspectiva, Spolin (2004, p. 11-12) afirma que 

 
[...] através do envolvimento do grupo, os atores/jogadores irão desenvolver 
liberdade pessoal dentro de regras estabelecidas, habilidades pessoais 
necessárias para jogar o jogo e irão internalizar essas habilidades e esta 
liberdade ou espontaneidade. 
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Da mesma forma que é importante saber o que os alunos gostaram de fazer 

na prática teatral, também é valido conhecer suas opiniões sobre o que não foi legal 

ou o que foi difícil nessa experiência. 

 
Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora: E vocês acharam alguma coisa difícil?  
Sabiá: Não!  
Cisne: A imaginar.  
Professora: A imaginar?  
Cisne: A imaginar que tem água, que tem abelha... 
Professora: No jogo das abelhas e no jogo do solo, você sentiu dificuldade 
em imaginar? 
Cisne: Sim!  
Flamingo: Quando a gente tava pensando de como é que a gente ia levar a 
cadeira ou algum objeto lá pro outro canto, eu achei difícil, porque eu tava 
pensando como a gente ia levar (referindo-se ao jogo que tinha que 
transportar um objeto sem a ajuda das mãos). 
Bem-te-vi: Aquele que fazia o negócio da ponte (referindo-se ao jogo que 
representava diferentes objetos com o corpo). 
Professora Pesquisadora: E o que vocês não gostaram de fazer aqui nos 
jogos? 
Arara: Ah professora, não tem nada não, a gente gostou de tudo. 
Papagaio: Brigar com os colegas! E no dia da briga que teve aqui... 
Flamingo: Que teve umas cinco meninas que ficaram bagunçando! Ficaram 
bagunçando, empurrando e colocando o pé. 
Cisne: É porque alguns ficam dando nos colegas, empurrando, botando o 
pé pra a pessoa cair, uma ruma de coisa que eles faz com a gente. 
Professora Pesquisadora: Poupa, em relação ao comportamento da turma, 
naquele dia você ficou muito chateado porque os colegas agiram com 
violência...  
Poupa: Foi... porque só era uma vez na semana que a gente tinha essa 
oportunidade e eles ficaram bagunçando por isso que eu fiquei chateado 
naquele dia.  
(BAGOLAN, 2016). 

 

Nesse diálogo, em relação ao que não haviam gostado no fazer teatral, o 

que nos chamou bastante atenção foram os conflitos vivenciados entre os colegas, 

aspecto marcante em nossa oficina. Diante disso, comentamos sobre a mudança de 

comportamento que ocorreu ao longo desse processo: 

 
Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora Pesquisadora: Mas eu percebi que vocês mudaram o 
comportamento no teatro. O que foi que aconteceu que vocês mudaram? 
Papagaio: A professora botou moral na gente. 
Professora Pesquisadora: Vocês acham que o teatro ajudou em alguma 
coisa em relação ao comportamento? 
Falcão: Simmm. 
Professora Pesquisadora: Por quê, Falcão? 
Falcão: Respeitooo. 
Pavão: Amizadeee. 
Carcará: Na educação. 
Flamingo: O teatro ajudou a aprender a respeitar as pessoas. 
Sabiá: Aprender a conviver com os colegas. 
Falcão: Na timidez também. 
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Professora Pesquisadora: Você sentia que era tímido? Como você se sentiu 
antes? Você tinha vergonha? 
Falcão: Era... Tinha vergonha, agora num tenho mais não. 
Professora Pesquisadora: E agora, como é que você está se sentindo?  
Falcão: Muito bem... Não tenho mais vergonha não. Tô menos lesado. Eu 
tinha, professora, eu tinha, era muito forte. 
Professora Pesquisadora: Legal! Então, o teatro te fez perder a vergonha, 
perder a timidez... 
Falcão: E ter respeito. 
Professora Pesquisadora: Por que no teatro você entendeu que precisa ter 
respeito pelos colegas?  
Falcão: Porque no teatro precisa de ajuda, todo mundo.  
Professora Pesquisadora: E por que vocês acham que o teatro ajudou a 
conviver com as pessoas? 
Cisne: Porque a gente jogava em dupla, aí ajudou um ao outro. 
Poupa: O teatro é bom porque aproxima é... os colegas, os amigos de 
conhecer o outro lado bom das pessoas. Ajuda a gente a interagir mais com 
a outra pessoa. 
Professora Pesquisadora: Vocês acham que o teatro ajudou a se relacionar 
com o colega? 
Arara: Simmmm. 
Beija flor: Na do cego e guia (referindo-se ao jogo). 
Professora Pesquisadora: Bem-te-vi, porque o teatro te ajudou a perder a 
vergonha? 
Bem-te-vi: Não precisa ter vergonha que todo mundo tava fazendo as 
mesmas coisas. 
Rouxinol: Também fui mais me soltando, eu era muito tímida antes, né, 
agora eu fiquei mais soltinha  
(BAGOLAN, 2016). 

 

Nesse diálogo, gostaríamos de ressaltar três questões comentadas pelos 

alunos. A primeira diz respeito à afirmação “A professora botou moral na gente”. 

Após ouvir essa frase, ficamos a refletir sobre a ideia colocada pelos alunos e, nas 

entrevistas com as professoras da turma, chegamos à conclusão de que a nossa 

postura, como professora pesquisadora, também ajudou os alunos a perceber que 

necessitavam de uma reflexão/mudança em suas atitudes durante os jogos. 

Parafraseando a fala da docente: apesar da dificuldade de relacionamento entre os 

alunos e da complexidade de lidar com eles, vocês conseguiram retomar o jogo, 

quando ocorriam os rompimentos, e envolvê-los novamente. A forma como vocês 

criaram situações para mediar esses conflitos, enfrentando esse desafio, contribuiu 

para que eles participassem do jogo. 

Diante das situações vivenciadas no processo de pesquisa, fomos 

surpreendidas pelos conflitos, pelas desmotivações e pela indisponibilidade dos 

alunos, o que nos levou a momentos de angústias e dúvidas, mas também de 

reflexões, em busca de entender o que fazer para mudar essas circunstâncias e 

possibilitar a apropriação da linguagem teatral de forma relevante para todos os 

envolvidos. A agitação da turma, as palavras pronunciadas, os gestos proferidos, a 
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interação entre os pares nos apontaram que a construção do saber deve ser sempre 

permeada pela afetividade. 

O aluno não se envolve significativamente nesse processo se não for 

afetado por ele. Nesse caso, torna-se imprescindível a articulação entre o ensino e a 

aprendizagem, a afetividade, o respeito, o exercício de ouvir o outro e se posicionar 

em um fazer compartilhado. Tais fatores configuram-se como elementos 

fundamentais para o professor também ser afetado e, ao mesmo tempo, afetar o 

aluno, destituindo as barreiras existentes de que apenas o aluno precisa cumprir 

esse papel. Isso possibilita o crescimento para ambos. Por isso, tanto professor 

quanto aluno são responsáveis por fazer a diferença na relação ensinar e aprender. 

Sob essa mesma orientação, a professora auxiliar da turma, comentou essa 

mudança de comportamento dos alunos: 

 
Entrevista – setembro/2016 
Eu acho que a questão do comportamento foi construída pelos jogos, 
porque, como eu disse, por eles serem bastante indisciplinados, muito sem 
regras, principalmente em casa, então eles não têm orientação pra pensar 
nas atitudes deles. É semana passada, teve o teatro, a confraternização foi 
na quinta, e na sexta-feira Papagaio já chegou mais tranquilo “professora eu 
pensei no meu comportamento e decidi que vou mudar”, embora uma hora 
depois ele já estava fazendo as mesmas coisas, mas isso já levou ele a 
pensar, a refletir sobre as atitudes dele (GARDÊNIA, 2016). 

 

As ações no jogo favoreceram os alunos pensar em suas atitudes, no seu 

comportamento, permitindo que refletissem o porquê agiam de tal maneira no e com 

o grupo. Ademais, o momento da avaliação por meio das rodas de conversa, ao final 

da oficina, colaborou para que os alunos avaliassem suas ações no fazer teatral e 

também de seus colegas e apreciassem que essas atuações também estavam 

interligadas à vida em grupo. Por meio desses diálogos, expandiram, 

reconsideraram as questões-problema e compreenderam o que vivenciavam na 

interação em sala de aula, impulsionando-os a pensar em estratégias diferentes 

para lidar com o outro nas mais diversas situações cotidianas. 

 
O entendimento entre os jogadores, a mobilização das capacidades de 
escuta e de reação criam um estado particular de cumplicidade que é uma 
das dimensões do prazer do jogo. Nessa relação de comunicação 
privilegiada, os jogadores disponíveis no espaço, atentos às invenções 
repentinas, compreendem com facilidade propostas que enriquecem o jogo 
e asseguram resposta da mesma natureza (RYNGAERT, 2009, p. 59). 
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A afetividade, o respeito e o diálogo já remetem à segunda questão que 

discutimos na roda de conversa com os alunos, quando abordamos sobre a 

mudança de comportamento na turma. Na ocasião, os alunos alegaram que as 

modificações ocorreram porque o teatro ajudou a aprender a respeitar, a conhecer, a 

interagir e a conviver com as pessoas, pelo fato de precisar da ajuda do outro na 

execução dos jogos, ao trabalhar de forma coletiva. Para tanto, reconhecer e 

valorizar a diversidade humana é fundamental para o desenvolvimento de relações 

harmoniosas e respeitosas ao que é diferente de si próprio. 

Ademais, a troca de experiências proporcionada pela prática teatral pode 

estimular o respeito mútuo entre os alunos, a sensibilidade, o compartilhamento, o 

diálogo, a negociação, a tolerância, a convivência coletiva, tão válidas e importantes 

para nossa vida como cidadão. Por isso, que o convívio com os alunos durante o 

processo de pesquisa passou a ser um momento tão agradável e que nos deixava 

ansiosas para que já chegasse o próximo encontro. Esse fato também foi percebido 

nas atitudes e nas falas dos alunos, que ficavam perguntando quando iríamos voltar. 

Acreditamos que por meio dos jogos, eles tiveram um conhecimento de si próprios, 

um conhecimento do outro e do mundo que os cerca, e da maneira como poderiam 

lidar com os conflitos e com as diferenças por meio de nossas conversas, dos jogos 

e das avaliações ao final das oficinas. Sob esse prisma, Desgranges (2010, p. 34-

35) assegura que “A apropriação da linguagem teatral tem o intuito de contribuir para 

a sensibilidade e para uma experiência de prazer e comunicação, além de contribuir 

para sua afirmação como sujeito nos rituais coletivos”. 

A terceira questão a ser retratada diz respeito à timidez, vista pelos alunos 

como elemento que pode ser abrandado por meio dos jogos. Um dos alunos que 

mais causava conflitos na turma e uma das alunas mais indisponíveis para participar 

do jogo conseguiram se posicionar no diálogo e alegaram que sentiam timidez e 

que, após o fazer teatral, percebiam que a vergonha foi sendo eliminada pelo fato de 

todos estarem fazendo a mesma coisa no jogo. 

Os jogos improvisacionais possibilitaram, assim, que o aluno sentisse 

liberdade para atuar sem ter receio de ser criticado negativamente pelo colega ou 

que se achasse inferior ao outro por não conseguir realizar algo, uma vez que todos 

evocam suas potencialidades dentro dos seus ritmos e no seu tempo no momento 

do jogo. Como todos os participantes exercem as mesmas funções, ora como 

jogador, ora como espectador, compartilhando ações e regras, a liberdade de 
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criação proporcionada pelo jogo contribui para formação de opiniões, estímulos 

corporais, rompimento de desafios, superação de limites, abertura ao novo, 

socialização com o grupo, atuação ativa e autônoma. À medida que o aluno 

percebeu que seus limites estavam sendo respeitados, alargou sua participação no 

jogo, pois foi se sentindo à vontade para se envolver no que estava sendo proposto. 

 
O procedimento para o professor-diretor é basicamente simples: ele deve 
certificar-se de que todo aluno está participando livremente a todo 
momento. O desafio para o professor ou líder é ativar cada aluno no grupo 
respeitando a capacidade imediata de participação de cada um. Embora o 
aluno bem dotado pareça ter sempre mais para dar, mesmo se um aluno 
estiver participando do limite de sua força e usando o máximo de suas 
habilidades, ele deve ser respeitado, ainda que sua contribuição seja 
mínima. Nem sempre o aluno pode fazer o que o professor acha que ele 
deveria fazer, mas na medida em que ele progride, suas capacidades 
aumentarão. Trabalhe com o aluno onde ele está, não onde você pensa que 
ele deveria estar (SPOLIN, 2001, p. 9). 

 

O fazer teatral trabalha com o potencial que cada um possui, possibilitando a 

ampliação dos processos individuais de expressão e comunicação, gerando 

confiança em si mesmo e no outro. 

Em seguida, questionamos sobre a possível participação dos sujeitos na 

oficina teatral. A esse respeito, ouvimos estas opiniões: 

 
Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora Pesquisadora: Vocês acham que é possível qualquer pessoa 
participar dos jogos de teatro? 
Alunos: Simmm. 
Poupa: Não. 
Professora Pesquisadora: Por que não, Poupa? 
Poupa: Porque vai depender da forma física da pessoa. 
Professora Pesquisadora: Vai depender do peso e da altura?  
Poupa: Não, porque depende das habilidades que a pessoa tem, tem 
pessoas que não consegue, que não têm condição de se expressar, brincar. 
Professora Pesquisadora: Por que você acha isso? 
Poupa: Porque têm pessoas com deficiências graves que não têm 
condições de participar, por isso que eu disse isso. 
Professora Pesquisadora: Você acha que Andorinha e Coruja podem 
participar?  
Poupa: Podem, porque elas têm capacidade de acompanhar o corpo dela 
para aquilo o que elas estão fazendo. 
Sabiá: Pode, tendo capacidade, mesmo sendo deficiente elas podem sim, 
sonhando, é capaz. 
Professora Pesquisadora: Quais as deficiências que você acha que não 
pode, Poupa?  
Poupa: Como a paralisia, que não deixa você se expressar. 
Flamingo: Qualquer pessoa pode participar, é só querer. Qualquer um, tipo 
sem escutar, sem ver, qualquer um. 
Professora Pesquisadora: E alguém que tem vergonha, que é tímido, vocês 
acham que pode participar do jogo?  
Poupa: Pode, é a oportunidade de deixar a timidez do lado! 
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Arara: Eu gostei mais porque as meninas especial juntava, fazia junto com a 
gente. Quando era, assim, pra fazer educação física elas não fazia as 
coisas com a gente, aí quando foi no teatro ela começou a fazer as coisas 
com a gente. Eu gostei muito porque ela não participava das coisas com a 
gente, só no cantinho dela com a professora. Aí foi, vocês chegaram e foi aí 
que elas começou a desenvolver, começou a fazer... 
Carcará: É legal porque participa todo mundo, participou até as meninas 
também. 
(BAGOLAN, 2016). 

 

Observamos, assim, na fala dos alunos que foi possível por meio dos jogos 

improvisacionais a inclusão das alunas com necessidades educacionais especiais 

no ensino de teatro. Nesse contexto escolar, foi garantida sua efetiva participação 

nos jogos e a valorização por parte do grupo da capacidade que cada indivíduo 

possui em exercer as atividades teatrais. 

Ademais, o acesso e a permanência do aluno com deficiência no contexto 

escolar não dependem apenas da remoção de obstáculos físicos mas também de 

um espaço acolhedor, que aceite e valorize cada sujeito como ele é, com suas 

singularidades e identidades próprias, para que sejam garantidas sua aprendizagem, 

a confiança em si e os laços afetivos. Para Stainback e Stainback (1999, p. 11-12),  

 
Uma escola inclusiva é aquela que educa todos os alunos em salas de aula 
regulares. Educar todos os alunos em salas de aula regulares significa que 
todo aluno recebe educação e freqüenta aulas regulares. Também significa 
que todos os alunos recebem oportunidades educacionais adequadas, que 
são desafiadoras, porém ajustadas às suas habilidades e necessidades; 
recebem todo o apoio e ajuda de que eles ou seus professores possam, da 
mesma forma, necessitar para alcançar sucesso nas principais atividades. 
Mas uma escola inclusiva vai além disso. Ela é um lugar do qual todos 
fazem parte, em que todos são aceitos, onde todos ajudam e são ajudados 
por seus colegas e por outros membros da comunidade escolar, para que 
suas necessidades educacionais sejam satisfeitas. 

 

Nessa roda de conversa, com muito receio, Coruja também expôs suas 

ideias e percepções sobre o fazer teatral para a turma. 

 
Roda de conversa – 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora Pesquisadora: Vocês querem falar mais alguma coisa? 
Girassol: Coruja tá dizendo aqui que quer fazer teatro. 
Professora Pesquisadora: Você quer fazer teatro?  
Coruja: É.. (sorri muito). 
Girassol: Quer fazer um jogo? 
Coruja: É... (balança a cabeça afirmando que sim) Tô chateada porque não 
tem jogo, bora jogar! 
Professora Pesquisadora: Você gostou de fazer teatro? 
Coruja: Gostei. 
Professora Pesquisadora: O que você mais gostou de fazer? 
Coruja: Massagem. 
Professora Pesquisadora: E o que mais? 



163 

 

Coruja: Imitar os meninos. 
Professora Pesquisadora: Você lembra do jogo do monstro? 
Coruja: (mostra como foi o jogo com expressões faciais). 
Professora Pesquisadora: E o que mais que você gostou?  
Coruja: É... daquela assim... (fez os gestos, tentando se expressar) É... da 
cadeira.  
Professora Pesquisadora: E você gostou de participar com seus colegas?  
Coruja: (confirma balançando a cabeça). 
Professora Pesquisadora: E quando Gardênia não quis participar do jogo, 
por que você não quis jogar?  
Coruja: Porque eu não gosto de ficar no chão!  
(BAGOLAN, 2016). 

 

A mediação docente precisa acolher o aluno com necessidades 

educacionais especiais na turma junto aos demais alunos, trabalhando o respeito às 

diferenças, considerando os sujeitos como únicos e singulares. Esses alunos são 

parte integrante de um contexto social e histórico e necessitam compartilhar de uma 

relação dialógica de respeito, amizade e afeto, facilitando, assim, sua aprendizagem. 

Quando questionamos se os alunos gostariam de expor mais alguma ideia 

para o grupo, obtivemos como resposta um momento de afeto: 

 
Roda de conversa - 10ª oficina - 15/09/2016 
Professora Pesquisadora: Vocês querem falar mais alguma coisa? 
Rouxinol: Eu quero dizer que eu te amo! Ouu professora deixa de ser mal 
vem de novo! Eu queria fazer teatro. Eu queria não, eu quero!  
Professora Pesquisadora: E vocês queriam que a gente ficasse mais tempo 
aqui para fazer mais jogos? 
Bem-te-vi: Queria... 
Professora Pesquisadora: Por quê? 
Bem-te-vi: Quando a pessoa tá tirando a timidez, aí vocês vão embora, 
eram pra ficar até dezembro. 
Professora Pesquisadora: Eu gostei muito de conhecer vocês, viu? 
Cisne: Eu também gostei. 
Beija flor: Vou sentir saudades... 
Poupa: É... em nome do 5º ano “E” eu quero agradecer às professoras e a 
todos que participaram aqui. Em nome do 5º ano “E” eu dou um muito 
obrigado, e todos nós adoramos muito e queremos mandar um abraço e um 
grande beijo pra professoras. 
Arara: Ai, professora, volta, professora! 
*Explicamos a carga horária das 10 oficinas. 
Arara: Não, pede mais 10. Então, me dê o telefone que eu peço. 
Professora Pesquisadora: O telefone de quem? 
Arara: O homem, o seu professor. 
(BAGOLAN, 2016). 

 

O nosso contínuo incentivo ao jogo possibilitou o envolvimento dos alunos a 

partir de estímulos, convites, sorrisos, combinados, propostas, para que assim fosse 

possível o acesso aos jogos improvisacionais, possibilitando a participação ativa dos 

alunos. Para finalizar a oficina, solicitamos que os alunos registrassem, por meio do 

desenho e/ou da escrita, o que mais gostaram ou que aprenderam na oficina de 
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teatro (Figura 29). Com bastante empolgação, eles realizaram essa proposta, 

sempre compartilhando com o outro o que estavam produzindo.  

 

Figura 29 – Momento do registro gráfico/escrito da oficina teatral 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Servimos, ainda, um lanche em um momento de confraternização (Figura 

30) com a turma, momento esse regado de muitos abraços, olhares felizes, 

satisfeitos por tudo o que foi vivenciado e, ao mesmo tempo, tristes, desapontados 

porque não teríamos mais as oficinas de teatro. 
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Figura 30 – Momento de confraternização 

 
Fonte: Bagolan (2016) 

 

Nessa configuração, percebe-se a importância da prática teatral na escola 

para a participação de todos os alunos, com ou sem necessidades educacionais 

especiais. Com base na experiência teatral como processo artístico e estético, foram 

possíveis mudanças na percepção de si e do outro, na consciência da diferença 

entre os indivíduos, nas relações com o seu corpo e o do outro em um espaço-

tempo único, uma (re)apropriação de movimentos e palavras, um processo de tocar 

e ser tocado a cada momento. Construir o seu lugar nessa proposta se dá pela 

experiência com o outro, provocando reflexões, mudanças e trocas em intensos 

encontros consigo mesmo e com o outro por meio dos jogos improvisacionais. 

  

4.2.2 O olhar excedente sobre a oficina teatral: “Nossa! Foi muito bom, sabia?” 

 

Partindo dos postulados bakhtinianos, compreender e interpretar o 

enunciado vivo de sujeitos pelo viés da alteridade e do dialogismo, num dado 

contexto enunciativo, requer a presença de um olhar distanciado, olhar esse 

impregnado de sentidos e de significados que se situa em um lugar exterior. Esse 
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excedente de visão está associado à interação social ativa e responsiva situado em 

dado conjunto de circunstâncias. 

 
Nesse sentido pode-se dizer que o homem tem uma necessidade estética 
absoluta do outro, do seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é 
o único capaz de criar para ele uma personalidade externamente acabada; 
tal personalidade não existe se o outro não a cria; a memória estética é 
produtiva, cria pela primeira vez o homem exterior em um novo plano de 
existência (BAKHTIN, 2011, p. 33, grifo do autor). 

 

Enquanto estávamos imersas no jogo, quer fosse participando, quer fosse 

possibilitando a mediação do jogo, não podíamos ter um olhar acabado e completo 

sobre as ações desenvolvidas pelos alunos no fazer teatral. Logo, por meio do olhar 

das professoras, que tiveram suas experiências singulares, podemos ter uma visão 

ética e estética dessa intervenção investigativa, outorgando-nos possibilidades, 

limitações, avanços e retrocessos da participação da turma nos jogos 

improvisacionais. 

É pertinente, nesse percurso de investigação, que o pesquisador se coloque 

no lugar dos sujeitos partícipes da pesquisa a fim de compreender os sentidos 

produzidos e retorne ao seu lugar para acrescentar a essa experiência a sua própria 

visão. A articulação de aproximação e de distanciamento entre esses olhares 

possibilita que seja proferido um processo de compreensão significativo, 

contemplando o espaço, o tempo e os valores dispendidos por cada um. 

Após o término das oficinas, tivemos a oportunidade de conversar com as 

professoras da turma sobre o que vivenciamos durante esse processo de pesquisa. 

Foi importante conhecer o olhar das docentes a respeito do que observaram nos 

jogos improvisacionais e da ação dos alunos envolvidos nessa prática. 

Para tanto, nesse percurso dialógico, questionamos como as professoras 

percebiam a importância do teatro para a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos.  

 
Entrevista – setembro/2016 
Eu acho que a questão da regra e de eles ficarem mais centrados, quando a 
gente é... Sempre tem um momento na turma, geralmente à tarde, que é 
insuportável, isso é em qualquer sala, é a volta do intervalo. Então, assim, 
como fazer com que esses meninos se sentem em uma aula de 
matemática, por exemplo, de história? Então eu sempre tentava, gente não 
é possível, as meninas sempre vêm aqui e trabalham a questão de jogo, de 
escutar, de se posicionar, de escutar o outro, o teatro é muito de escutar o 
outro, e aí o que vocês aprenderam com as meninas? [...] Assim eu tentava 
usar o que vocês faziam, entendeu? Fazer esse jogo, nesse sentido. Agora 
eu acho que eles ficaram mais próximos, essa questão do teatro, assim, 
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unificou mais a turma. Eles ficaram mais unidos assim no sentido do 
relacionamento, têm as brigas e tudo, mas é coisa mesmo que a gente sabe 
que é da idade e do momento (CRISÂNTEMO, 2016). 
 
A importância é, assim, eu acho que é o conhecimento de si, do outro, com 
quem você vai atuar, então, você tem que saber se conhecer, 
principalmente, seus limites, a ideia que você tem daquele momento que 
você vai representar e a troca com o outro que é muito importante, é uma 
relação interpessoal. É muito importante (GÉRBERA, 2016). 
 
Eu achei bem interessante, porque, no início deram trabalho pra se 
concentrarem, mas no final, já vimos que estavam mais concentrados, 
atendendo as orientações que vocês davam, e principalmente porque 
mudou o comportamento. A Bem-te-vi, por exemplo, evolui demais em 
relação à timidez. Crisântemo fazia uma pergunta e ela não respondia, hoje 
ela responde, baixinho, mas responde. E na interação dela com os outros, 
ela só conversava com quem sentava do lado dela e agora ela está 
interagindo com outras pessoas, evoluiu bastante. E na questão da 
aprendizagem, eu acredito que por eles terem aprendido a se concentrar 
mais, melhorou muito o ambiente da turma, eles participam mais das 
atividades nas aulas. Na de Crisântemo principalmente, essa semana até 
comentei com Crisântemo que, saíram alguns alunos da sala, né? Foram 
transferidos de escola, mas a turma está bem melhor, bem mais tranquila 
(GARDÊNIA, 2016). 

 

Diante dessas falas, percebemos que, para as professoras da turma 

investigada, a linguagem teatral contribuiu para a união do grupo, a interação entre 

os colegas, um comportamento mais harmonioso, a concentração nas aulas e o 

conhecimento de si e do outro. Esses aspectos também foram identificados na fala 

dos alunos, como foi analisado na categoria anterior. 

Com isso, percebemos a importância dos jogos no ensino de teatro para 

também viabilizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem do sujeito de 

forma integral, pois, como diz Chacra (1983, p. 37),  

 
O Teatro/educação, dentro da educação artística, não visa especificamente 
à criação de produtos teatrais acabados ou predeterminados, mas a 
propiciar o enriquecimento dos meios de expressão do indivíduo e do grupo, 
quer ele seja formado por crianças, jovens ou adultos, em situação escolar 
ou fora dela. [...] O mais importante é o desenvolvimento de potencialidades 
humanas, como a imaginação, os cinco sentidos, a criatividade, que quando 
não são estimulados, correm o risco de se atrofiarem. Os recursos interiores 
de cada um são trabalhados na medida da própria expressão dramática. A 
improvisação torna-se, deste modo, um instrumento de desenvolvimento 
pessoal.  

 

O teatro, na condição de linguagem, propicia a ampliação de diferentes 

potencialidades que colaboram com o desenvolvimento integral do sujeito, 

facultando experiências significativas que contribuem na formação dos aspectos 

psicomotores, afetivos e cognitivos. No que diz respeito à participação dos 
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educandos nas oficinas teatrais, as professoras avaliaram o uso dos jogos para 

garantir o envolvimento de todos os alunos, com ou sem necessidades educacionais 

especiais.  

 
Entrevista – setembro/2016 
Eu acho que sim, eu acho que possibilitou a participação de todos [...]. Eu 
acho que pra Coruja foi fundamental, sabe? Porque por mais que elas não 
tenham entendimento, elas sabem que não estão fazendo a mesma coisa 
que os colegas, elas percebem que não fazem as mesmas coisas que os 
colegas, e se não fazem é porque existe alguma diferença aí. Então, eu 
acho que com as aulas de teatro que botou todo mundo no mesmo jogo, na 
mesma realidade e, assim, essa coisa de eles chegarem perto de Coruja e 
pegar e deixar ser tocada por ela, acho que isso foi bom pra elas, nesse 
sentido, acho que foi muito bom, do relacionamento com eles, de elas se 
sentirem mais turma, “ah, gente, eu faço parte dessa turma!” 
(CRISÂNTEMO, 2016). 
 
Sim, todos os alunos puderam participar. Mesmo um ou outro que ficou de 
fora, mas ele estava observando, ele estava participando. O público 
participa, se emociona, às vezes quer atuar, de repente até eu não estou ali 
também (GÉRBERA, 2016). 
 
Os jogos possibilitaram a interação em primeiro lugar, o desenvolvimento da 
coordenação motora, porque Coruja tem resistência em sentar no chão, por 
exemplo, pelas dificuldades que ela tem, ela tem muita resistência de sentar 
no chão, ela não gosta, ela acha ruim pra levantar, ela não gosta de se 
deitar, e aí, nos jogos, ela viu os outros fazendo, tentou fazer e conseguiu. 
[...] Ela vendo aquelas atividades no cotidiano, ela passou a se interessar e 
a gostar de participar, a querer participar. (GARDÊNIA, 2016). 

 

Nesse bloco da entrevista, quando interrogamos a opinião acerca da 

participação dos alunos com e sem necessidade educacional especial nos jogos, as 

professoras destacaram diferentes aspectos, a saber: as alunas com necessidades 

educacionais especiais puderam sentir que faziam parte da turma ao desenvolver as 

mesmas atividades dos demais alunos; os alunos que não participaram como 

jogadores, foram espectadores do jogo; a participação nos jogos possibilitou que as 

alunas com necessidades educacionais especiais superassem seus próprios limites. 

A esse respeito, Ryngaert (2009, p. 61, grifo do autor) afirma: 

 
Arte viva, o teatro constata que transmite vida e que sua capacidade de 
invenção permanece intacta. Um indivíduo que fosse capaz de jogar, no 
sentido mais amplo, seria aquele que conheceria de antemão todas as 
respostas e todas as soluções. [...]. O espírito de jogo, por sua vez, consiste 
em considerar toda nova experiência como positiva, quaisquer que sejam os 
riscos a que ela nos expõe. 

 

Compreendendo que o teatro produz experiências vivas, a participação dos 

alunos no jogo assegura que todos se sintam valorizados no grupo, ao realizarem as 
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mesmas ações, considerando seu próprio ritmo e avançando em suas limitações. 

Seja jogando, seja assistindo, os alunos se envolveram de forma significativa. 

É válido destacar a importância da participação da professora de Arte nas 

oficinas, que possibilitou uma relação mais respeitosa e amigável com os alunos da 

turma, propiciando conhecer melhor cada educando, conforme ela nos esclarece: 

 
Entrevista – setembro/2016 
Com relação a minha participação dentro dos jogos da oficina que vocês 
proporcionaram foi importante pra mim, porque eu passei a conhecê-los, 
né? Pessoalmente, vivenciei os momentos com eles, entendeu? Isso aí me 
ajudou muito nesse relacionamento. Hoje eles têm um contato mais direto 
comigo, antes era só eu no quadro com eles, mas essa parte dos jogos me 
ajudou muito na participação dessa interação... Mas foi valioso, mesmo, 
porque eu senti isso que eu precisava de ter esse contato interpessoal com 
eles. Foi perfeito! (GÉRBERA, 2016). 

 

O momento em que o professor participa do jogo é bastante significativo 

para ele e também para os alunos, tornando-se parceiros ao compartilharem ideias e 

decisões, desencadeando descobertas sobre o outro, laços afetivos e sociais. Além 

disso, o professor pode ouvir o aluno, conhecendo suas potencialidades e 

dificuldades para melhor exercer seu papel em sala de aula. 

Quanto à importância da inclusão das alunas com necessidades 

educacionais especiais no ensino de teatro, as professoras ponderaram: 

 
Entrevista – setembro/2016 
Bem eu achei fundamental, porque, principalmente elas não vivem isso fora 
da escola. É como se a existência desses jogos, é como se trouxesse um 
pouquinho do teatro para dentro da escola e elas não têm essa vivência em 
outro canto. Essas escolas que elas vão no contraturno como a APAE, de 
repente talvez, até tenha, mas eu não tenho conhecimento (CRISÂNTEMO, 
2016). 
 
Nossa! Muito valiosa. Porque eu acho que assim ela vai se inteirar mais, ela 
vai ter o momento dela. Quem sabe ela até... mostrar um lado que ela tem... 
Porque toda a criança gosta de representar, mesmo que seja especial ou 
não, no brincar... Andorinha às vezes tá com o microfone e tá 
representando o cantar. Então, eu acho que é importante trabalhar muito 
para esse tipo de inclusão, para esse tipo de criança, o teatro é valioso 
(GÉRBERA, 2016). 
 
Acredito que seja muito importante porque, como eu digo muitas vezes, elas 
ficam isoladas e algumas atividades, por exemplo, o recreio elas não têm 
como participar porque as brincadeiras que os meninos brincam é 
totalmente diferente, e no teatro não, têm atividades dentro da capacidade 
delas, que possibilitam elas tanto fisicamente como psicologicamente a 
participarem, então é bem interessante (GARDÊNIA, 2016). 
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Pensando no contexto de inclusão no âmbito escolar, Pires (2006, p. 50, 

grifos do autor) profere que 

 
No processo de inclusão escolar, à pessoa com necessidades especiais 
também devem ser oferecidas as dinâmicas didático-pedagógicas que criem 
todas as oportunidades, no plano do desenvolvimento cognitivo, para ela 
compreender, julgar, raciocinar, exprimir-se, informar-se interrogar, criar, 
criticar e, no plano do desenvolvimento afetivo e emocional, a escola 
inclusiva precisa de oportunizar o máximo de estimulações positivas, de 
interações verbais, lúdicas, um permanente despertar da curiosidade, 
motivação à participação na ação, expressão de seus próprios sentimentos, 
e criação de situações em que o indivíduo possa esforçar-se, socializar-se, 
sentir prazer na compreensão e na descoberta e, sobretudo, possa 
comover-se, maravilhar-se e usufruir da felicidade da convivência. 

 

A efetiva inclusão do aluno com necessidade educacional especial no ensino 

de teatro possibilita a construção de conhecimentos em parceira com os demais 

colegas. Desse modo, todos são afetados por um rico processo de colaboração, 

respeito e convivência afetiva, de forma que não apenas sejam acolhidos mas 

também sejam possibilitadas condições de aprendizagem e desenvolvimento de 

suas potencialidades. 

Em relação à interação entre todos os alunos da turma, durante o 

desenvolvimento dos jogos, foram expostas as seguintes ideias: 

 
Entrevista – setembro/2016 
Eu acho que sim, eu acho que os que não quiseram é porque realmente 
teve suas particularidades, mas eu acho que houve sim. Agora, lógico, a 
gente tem que ver a realidade, você viu que se a gente não forçar eles não 
fazem mesmo, bora gente desça da carteira, teve um momento que todo 
mundo ficou na carteira e vocês falando, mas porque é próprio da realidade 
deles, eles não têm contato com isso, eles não sabem o que é uma boa 
música, salvo algumas exceções. Você traz uma música, eles começam a 
rir. Por quê? Porque não fala de bunda, não fala de tiro, entendeu? É isso... 
(CRISÂNTEMO, 2016). 
 
De certa forma, sim, houve. Eu acho que eles tiveram essa participação 
sim. Deu pra ver que, apesar de muitas paradas, eles tiveram essa atuação 
sim de participação (GÉRBERA, 2016). 
 
Houve interação entre todos os alunos. Tinha gente que como senta em 
lugares distintos na sala nem interagiam, mas na oficina acabavam 
interagindo (GARDÊNIA, 2016). 

 

O teatro, quando considerado uma arte coletiva, contribui essencialmente 

para a interação entre os envolvidos nessa prática, rompendo com possíveis 

barreiras que existam no relacionamento entre os sujeitos. Isso os leva a dialogar, a 

colocar-se no lugar do outro, a aceitar e valorizar as diferenças e a interagir. Em 
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busca do mesmo objetivo proposto no jogo, os alunos constroem um espírito de 

grupo que leva todos a colaborarem para resolver as situações-problema, 

permitindo, assim, um intenso processo de interação da turma. 

Quando perguntamos quais jogos que consideraram mais significativos para 

a turma, obtivemos as seguintes respostas: 

 
Entrevista – setembro/2016 
O da música que era um objeto e tinha que transformar em um instrumento 
musical, eu acho que a partir daquele momento eles se despertaram mais 
para as aulas de vocês, eu acho que aquele foi muito bom (CRISÂNTEMO, 
2016). 
 
Ah, o coletivo. Aquele que formava os grupos pra representar, né? O da 
massagem também, a dinâmica da massagem. Foi trazer eles para uma 
interação coletiva, juntar eles coletivamente pra participar de alguma coisa 
(GÉRBERA, 2016). 
 
Aqueles jogos que um dependia do outro, que eles tinham que trabalhar em 
equipe, os jogos que tinham que trabalhar em equipe foram os mais 
significativos, porque eles mesmos perceberam da necessidade de conviver 
com o outro, de precisar do outro (GARDÊNIA, 2016). 

 

Nesse diálogo, chamou-nos a atenção que os mesmos jogos que os alunos 

destacaram como relevantes na roda de conversa, no último dia da oficina, as 

docentes também identificaram em suas falas, jogos esses em que os alunos 

precisavam da ajuda do outro em um processo coletivo. 

O envolvimento do grupo no jogo coletivo possibilita o desenvolvimento de 

inúmeras habilidades, favorecendo o diálogo, a ajuda mútua, o respeito, entre 

outros. No jogo, o aluno fica livre para agir à sua maneira, de forma improvisada, 

dentro das regras propostas no grupo. Ele vai respondendo a vários estímulos no 

ato de jogar, de forma a desenvolver capacidades individuais e coletivas necessárias 

para o desenvolvimento do jogo de forma prazerosa, espontânea e significativa, 

além de garantir a equidade de participação dos alunos. 

 
A energia liberada para resolver o problema, sendo restringida pelas regras 
do jogo e estabelecida pela decisão grupal, cria uma explosão – ou 
espontaneidade – e, como é comum nas explosões, tudo é destruído, 
rearranjado, desbloqueado. [...]. Todas as partes do indivíduo funcionam 
juntas como uma unidade de trabalho, como um pequeno todo orgânico 
dentro de um todo orgânico maior que é a estrutura do jogo. Dessa 
experiência integrada, surge o indivíduo total dentro do ambiente total, e 
aparece o apoio e a confiança que permite ao indivíduo abrir-se e 
desenvolver qualquer habilidade necessária para a comunicação dentro do 
jogo. [...]. Sem uma autoridade de fora impondo-se aos jogadores, dizendo-
lhes o que fazer, quando e como, cada um livremente escolhe a 
autodisciplina ao aceitar as regras do jogo (“desse jeito é mais gostoso”) e 
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acata as decisões de grupo com entusiasmo e confiança (SPOLIN, 2001, p. 
5-6, grifo do autor). 

 

No que se refere à indagação sobre o que as professoras consideraram 

como uma dificuldade para o desenvolvimento dos jogos ou se teve algo que foi 

difícil para os alunos fazerem durante as oficinas, Crisântemo (2016) indicou a falta 

de um espaço adequado para a realização da prática teatral, Gérbera (2016) falou 

sobre as dificuldades de relacionamento entre os alunos da turma e Gardênia (2016) 

apontou que nada foi difícil para os alunos executarem nos jogos, atendendo as 

especificidades de todos, conforme podemos comprovar a seguir. 

 
Entrevista – setembro/2016 
O espaço, principalmente o espaço que a gente fez antes era muito quente, 
muito cheio de poeira, muita cadeira, eu acho que fosse uma sala 
preparada para isso seria melhor (CRISÂNTEMO, 2016). 
 
O que dificultou, de certa forma, foi o relacionamento deles entre si, que 
várias vezes quebrou, mas que vocês conseguiram retomar. Teve a forma 
de envolvê-los novamente, apesar que eles dão muito trabalho, mas que 
você conseguiu, você e Girassol, conseguiram, não perderam nada de 
estímulo e enfrentaram esse desafio que é chamar atenção, buscá-lo pra o 
envolvimento, entendeu? Isso vocês tiveram. De certa forma, vocês 
conseguiram. Esse estímulo, a mediação, a forma como vocês criaram 
situações de dinâmica com eles, entendeu? Para eles se envolverem, 
porque eles são difíceis de lidar mesmo, né, pessoalmente (GÉRBERA, 
2016). 
 
Não, acho que não, nem pra as demais crianças nem pra Andorinha e 
Coruja, tava tudo dentro das possibilidades que eles podiam (GARDÊNIA, 
2016). 

 

A questão do espaço destinado às aulas de teatro foi um fator que nos 

inquietou desde as primeiras oficinas, pois não encontramos na escola um espaço 

mais “livre” para desenvolvermos os jogos. Por isso, tivemos de arregaçar as 

mangas e, a cada oficina, organizar o espaço da sala de aula para viabilizar os 

jogos, o que demandava esforço físico e também paciência para ficar retomando a 

atenção dos alunos que “fugiam” e iam sentar em lugares inadequados.  

Quanto à dificuldade de relacionamento entre os alunos, tivemos de driblar 

os conflitos existentes entre eles, sempre conversando após a proposição dos jogos, 

fazendo-os refletir sobre suas atitudes. Já em relação ao comentário da professora 

Gardênia de que nada foi difícil para os alunos, tentamos viabilizar jogos que 

atendessem as necessidades e os interesses de todos os alunos, sempre 

considerando suas potencialidades e limitações. 
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Nesse processo, também questionamos o ponto de vista das professoras 

sobre a interação entre nós pesquisadoras e a turma. 

 
Entrevista – setembro/2016 
Sim, quando vocês num tavam, eles falavam com carinho da atividade, de 
vocês, do encerramento também, perguntaram até porque eu não estava 
(CRISÂNTEMO, 2016). 
 
Sim... de certa forma envolveu. Várias vezes, em várias situações, eu 
percebi que eles tiveram essa participação, de forma legal, interagia com 
vocês (GÉRBERA, 2016). 
 
Muito boa, tratavam os alunos, especificamente pelo nome, aprenderam a 
conhecer todos, o comportamento, é como se vocês já trabalhassem no dia-
dia com eles, interagia como se já tivesse aqui desde o início do ano 
(GARDÊNIA, 2016). 

 

A pesquisa intervenção possibilita o encontro entre pesquisador e 

pesquisado, ao buscarmos construir conhecimentos sobre um dado contexto, sendo 

marcada pelo processo de alteridade e de dialogismo, em que todos se envolvem, 

modificam-se e produzem acordos e negociações para a produção de sentidos e 

significados na construção de conhecimentos. Nesse contexto educativo, fomos 

afetados inteiramente pelos alunos e pelas professoras, e também sentimos que os 

afetamos por tudo o que foi relatado por esses sujeitos. 

Para finalizar, perguntamos se tinham algo a mais para expressar nesse 

momento de conversa e, com isso, tivemos a certeza de que todo o processo 

construído nesta investigação valeu muito a pena, como foi constatado pelos olhares 

exotópicos das professoras. Também percebemos o carinho destinado a nós, 

pesquisadoras, e à oficina teatral. 

 
Entrevista – setembro/2016 
Olha, assim, o que eu queria acrescentar é que vocês trouxeram um 
benefício muito grande pra eles. Poucos momentos, mas eu percebi que 
eles precisavam desse momento de se jogar, de ser diferente, né? O teatro, 
assim, não foi uma representação, mas eles usaram o corpo deles pra 
diversas situações. Foram as propostas que vocês propõem pra eles, eu 
achei que foi valioso pra eles. Representar é uma coisa, assim, bem 
dinâmica. Nossa! Eu amei, sabia? Não é porque tô na sua frente não, mas 
foi maravilhosa. Inclusive, até pra eles, fizeram uma grande diferença neles. 
Penso, assim, que teve uma modificação no relacionamento deles e eu 
acho que eles gostaram muito. Uma diferença de comportamento. Até acho, 
assim, a troca entre eles mesmos, aquela oficina de massagens, que tinha o 
toque, é muito importante pra eles (GÉRBERA, 2016). 
 
Que devia ser mais tempo, que vocês deviam ficar até o final do ano (risos), 
mas foi muito bom, foi muito bom pra turma, foi muito bom pra eles, e com 
certeza eles vão sentir muita falta... (GARDÊNIA, 2016). 
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Nessas considerações das professoras, assinalamos o enriquecimento que 

o fazer teatral trouxe para os alunos, fazendo a diferença na vida deles e 

possibilitando mudanças de relacionamento com os colegas. “Foi valioso”, “Eu 

amei”, “Foi maravilhoso”, “Deveria ter mais tempo”, “Foi muito bom”, “Eles vão sentir 

muita falta”, foram trechos que podemos destacar das falas das professoras para 

indicar a relevância das oficinas teatrais para elas e para os alunos. Essas palavras 

nos deixaram emocionadas, pois, ao nos distanciarmos de tudo o que vivenciamos 

na prática teatral, por meio da fala das professoras, percebemos a dimensão das 

provocações que a linguagem teatral trouxe para cada um dos envolvidos neste 

processo de pesquisa. 

Com base na premissa bakhtiniana, o ato de pesquisar é um momento único 

que se dá a partir do confronto de ideias entre o pesquisador e os partícipes da 

pesquisa por meio do encontro no campo de investigação. 

 
[...] O sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança 
e até de renúncia aos seus pontos de vista e posições já prontos. No ato da 
compreensão desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e 
o enriquecimento (BAKHTIN, 2011, p. 378). 

 

Essa relação entre todos os envolvidos na pesquisa no campo de 

investigação permitiram-nos uma troca ímpar, sendo marcada por uma experiência 

singular, que produziu sentidos e provocou mudanças em todos os indivíduos.  
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5 O FIM... É SÓ O COMEÇO... 

 

Carregamos pela vida afora 
os cheiros dos encontros raros, 
dos acontecimentos, 
da nossa primeira casa, 
do quintal, se houve quintal, 
da mãe na cozinha, 
dos sonhos quando acordamos. 
Se houvesse uma caixa 
para guardá-los, seriam 
nosso tesouro. 
E então, em dias de saudade, 
abriríamos nossa caixa 
e mergulharíamos 
como num túnel do tempo 
(MURRAY, 2014, p. 30). 

 

Recuperando a ideia de Roseana Murray, acreditamos que todo o processo 

de pesquisa ficará marcado em nossa caminhada como professora e pesquisadora. 

Quando sentirmos saudade desse processo, virá à memória a alegria que nos 

invadiu ao recebermos o resultado da aprovação na pós-graduação; a ansiedade do 

primeiro encontro com nosso orientador e o grupo de estudo; a apreensão de 

localizar uma escola como campo de investigação; a curiosidade durante o período 

de observação em sala de aula como parte do processo de pesquisa; as 

inquietações, angústias e expectativas durante toda a investigação no contexto 

escolar; os sons produzidos pelo prazer dos alunos ao participarem dos jogos 

improvisacionais; o companheirismo da nossa colaboradora de pesquisa; o cheiro 

das páginas deste texto ao escrevê-lo; o medo de defender esta dissertação; o olhar 

do nosso orientador tentando sempre nos acalmar; o abraço aconchegante da nossa 

família e dos amigos nesse momento de tantas incertezas...  

Afinal, chegamos ao momento de concluir este estudo, se isso é provável, 

pois o acabamento possível na impossibilidade de assinalar um ponto final gera, tão 

somente, um enunciado determinado na cadeia discursiva. Do nosso lugar, com 

nossos valores e com o nosso olhar foi viável construirmos um itinerário 

compartilhado referente a uma prática pedagógica no ensino de teatro centrada no 

jogo improvisacional, considerando a participação de alunos com e sem 

necessidades educacionais especiais no contexto escolar. 

No percurso das seções anteriores, assinalamos as motivações que 

suscitaram a pesquisa, os apontamentos teóricos que a respalda, o viés 
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metodológico assumido, a emergência das vozes de outros estudos em relação à 

educação inclusiva e ensino de teatro. Ademais, destacamos o processo construído 

e analisado, do qual realçamos os desafios, os limites, as possibilidades e os 

desdobramentos experimentados em nossa proposta de oficinas teatrais. 

Entre os limites enfrentados nesse percurso, podemos destacar: a 

dificuldade de planejar as aulas de teatro com as professoras da turma, sendo 

possível apenas compartilhar as ideias propostas antes e depois do fazer teatral de 

cada oficina; as restrições do espaço para a realização dos jogos, em que 

pudéssemos sentar, rolar, saltar e nos movimentar em seus mais amplos aspectos, 

sem preocupação com a poeira, as mesas, as cadeiras e os materiais escolares, 

estando à disposição apenas nossos corpos e os recursos utilizados nos jogos. 

Outro elemento foi o tempo reduzido para o desenvolvimento da pesquisa. 

Considerando que o teatro é um processo, que demanda certo espaço-tempo para 

ser instaurado no corpo e nas ações dos indivíduos, necessitávamos de mais 

oportunidades para um processo teatral mais significativo. O período destinado às 

oficinas tinha uma carga horária pequena e, ainda, tivemos algumas quebras no 

andamento, devido a outras pendências do próprio contexto escolar. 

Sentimos a necessidade de ter mais tempo para as oficinas para que os 

alunos pudessem se envolver mais no processo e ultrapassar as barreiras de 

estereótipos, de preconceitos, desafiando-os a compreender suas ações no jogo, a 

refletir sobre suas atitudes e ir construindo e/ou descontruindo posicionamentos. O 

teatro como processo pode instaurar ou romper com caminhos a ser seguidos e, 

para isso, leva-se um tempo, o que é primordial para o indivíduo se permitir a uma 

imersão no jogo. 

Nesse processo de apropriação da linguagem teatral, foi possível 

compreender que a instauração do jogo improvisacional leva um tempo necessário 

para o aluno se envolver significativamente, uma vez que é complexo focar na 

improvisação, deixando seu corpo conduzir a ação espontaneamente, com novas 

possibilidades. A partir dessa experiência, foi apresentado a ele algo diferente do 

que estava acostumado a fazer e/ou ver no fazer teatral. 

Por fim, as atitudes dos alunos durante o desenvolvimento dos jogos, 

inicialmente, eles se mostraram indisponíveis para jogar, evidenciando 

desconhecimento em participar do fazer teatral utilizando jogos, questionando: onde 

estão os textos para serem decorados? E os figurinos? Isso é teatro? Suas palavras 
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e ações demonstravam estranheza, não aceitando se envolver na proposta, sendo 

necessário descontruir a concepção que tinham sobre o teatro. Muitas vezes, os 

alunos não se permitiam se envolver. Eles tinham muito a nos oferecer, mas 

sentíamos os seus medos e receios de se abrir para o jogo, para os colegas e para 

nós, como pesquisadoras. 

Em um momento posterior, os conflitos existentes entre os alunos revelaram 

situações desagradáveis. Isso impedia um bom convívio com o outro, provocava 

perturbações ao desenvolvimento dos jogos e também gerava dilemas e 

questionamentos se iríamos conseguir desenvolver um processo significativo na 

prática teatral com essa turma. 

No que diz respeito aos desafios enfrentados, havia, de início, as nossas 

múltiplas funções na oficina, embora as dividíssemos com a colaboradora da 

pesquisa. Nessa prática pedagógica, tínhamos de ser mediadoras, dando os 

comandos do jogo; também era necessário participarmos dos jogos para 

incentivarmos os alunos a se envolverem na proposta; bem como precisávamos 

observar as ações desenvolvidas pelos alunos para registro posterior no diário de 

campo. Além disso, tínhamos de intervir nas situações de conflitos ocorridas entre 

os alunos e estimulá-los a partilhar da prática teatral. Por fim, havia ainda o 

comprometimento de sempre estar pensando em diferentes perspectivas de jogos 

que atendessem as necessidades e os interesses de todos os alunos, de modo a 

promover a inclusão das alunas com necessidades educacionais especiais que 

resistiam em participar do jogo. 

A partir das análises e reflexões sobre os dados construídos no campo 

investigativo, ponderamos sobre as possibilidades deste estudo. Para tanto, 

apontamos a pertinência da linguagem teatral ser viabilizada por meio dos jogos 

improvisacionais, provocando o envolvimento do aluno de forma espontânea, com 

liberdade de agir, criar, improvisar, imaginar. É na relação do jogo que o aluno 

potencializa, dentro dos limites dos acordos estabelecidos, habilidades necessárias 

ao desenvolvimento do jogo, tendo em vista que o jogo, como procedimento de 

ensino do teatro, possibilita o exercício da ludicidade, da imaginação, da criação, 

oportunizando o aluno a fazer, a apreciar e a gostar de teatro a partir da própria 

experiência com esta arte. 

Apesar da indisponibilidade de jogar no início das oficinas, visto que os 

alunos resistiram bastante em participar dos jogos, declarando sentirem vergonha, 
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ao longo do tempo, eles foram se envolvendo com a proposta e jogaram 

intensamente. A organização dos jogos no modelo palco e plateia possibilita que 

todos os jogadores passem pela mesma função, a de observador e a de atuante, 

permitindo que o aluno compreenda o processo de construção teatral e se coloque 

na posição alheia. Esse fato corrobora para que não tenha receio de se apresentar 

para o outro. Por sua vez, a plateia poderá observar o jogo e compartilhar com o 

grupo, em um momento de avaliação o que foi percebido, apreciado, não fazendo 

julgamento nem críticas pessoais, o que colabora para o aumento da confiança do 

aluno em si mesmo. Assim, a parceria com o outro vai sendo construída em um 

processo prazeroso. 

Os alunos foram compreendendo que, para se envolver com os jogos, não 

precisavam ter talento para fazer teatro, apenas o desejo de participar e respeitar as 

regras do jogo para atingir os objetivos propostos. O jogador tem oportunidade de 

tomar decisões de modo que beneficie as ações de todo o grupo, tornando-o, assim, 

responsável pelo que propõe. 

Com a possibilidade de se colocar no lugar do outro durante os jogos, 

experimentando diferentes papeis e ações, o aluno compreende a importância do 

outro nas mais diversas atividades exercidas dentro e fora do fazer teatral. Ademais, 

o trabalho em grupo proposto pelos jogos improvisacionais possibilitou a construção 

do conhecimento na linguagem teatral a partir da troca de experiências entre 

diferentes indivíduos, proporcionando o respeito mútuo e a colaboração entre os 

envolvidos. 

A interação entre os pares ocorrida no processo de construção do teatro 

possibilitou que o aluno tivesse um encontro consigo mesmo, com o outro e com a 

linguagem teatral, evidenciando práticas dialógicas, colaborativas, respeitosas, 

afetivas, além de aguçar o senso estético e crítico, levando-o a exteriorizar seus 

pensamentos, sentimentos e sensações a partir das trocas, descobertas, desafios, 

escolhas, acordos propostos na possibilidade de “sair” de si e enxergar o outro. 

A proposta do jogo improvisacional no teatro facilita a proposição de inserir 

todos os alunos, atendendo a demanda específica de cada um. Além disso, 

destacamos a importância da mediação do professor, que deve buscar 

configurações para promover a participação e a interação entre todos os alunos. 

Nesse contexto, ele deve fomentar discussões que perpassem pelo cotidiano 

escolar em diferentes aspectos sobre a experiência humana, de forma que os 
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indivíduos aceitem e valorizem a diversidade a fim de que possamos ter uma escola 

inclusiva de qualidade para todos, mais dialógica, mais sensível, sempre valorizando 

as potencialidades dos alunos, em vez de reforçar seus limites, favorecendo, assim, 

um ambiente permeado pela afetividade. 

Sob esse ângulo, ocorrem trocas pautadas na solidariedade, que pode 

mobilizar o sujeito para o encontro com outro, percebendo esse outro como único e 

singular e criando relações nesse espaço-tempo ao tocar e ser tocado por palavras, 

ações e afetos. Nesse jogo vivo e intenso, todos aprendem e se enriquecem 

mutuamente. A partir das matrizes lúdicas e intersubjetivas, o indivíduo atribui 

sentidos às experiências vividas na prática teatral por meio de sua participação 

construída na interação com o outro durante o jogo. 

Por conseguinte, não basta agenciar o acolhimento do aluno com 

necessidades educacionais especiais no ensino de teatro, deixando-o executar 

exíguas ações. É imprescindível também pensar em jogos que atendam as suas 

necessidades e características para que eles participem efetivamente desse 

processo, emitindo opiniões, colaborando com os colegas, interagindo com o 

professor mediador do processo, jogando e/ou assistindo às proposições do jogo. 

Afinal, se permitirmos o acesso do aluno à sala de aula, à linguagem teatral e não 

atendermos suas especificidades, não estaremos contribuindo significativamente 

para o processo de inclusão. 

Nesse fazer teatral, a participação das alunas com necessidades 

educacionais especiais foi assegurada por meio de jogos que valorizassem suas 

ações para que desenvolvessem autonomia e confiança em si e ampliassem suas 

capacidades, cada uma a seu tempo e com seu ritmo. Com nossa mediação, elas se 

envolveram significativamente, demonstrando esforço para participar das atividades, 

a sua maneira. Nesse processo, elas puderam ajudar e ser auxiliadas por seus 

colegas a partir do estabelecimento de parceria, convivência afetiva e interação 

contínua. 

 Nessa vertente, identificamos a importância da linguagem teatral estar 

presente no contexto escolar, garantindo aos alunos o acesso a essa linguagem por 

meio de itinerários estéticos e epistemológicos, como também a participação de 

todos os alunos, apresentando alguma necessidade educacional especial ou não. 

Diante de todo o caminho percorrido, compreendemos que as mudanças, os 

confrontos, as transformações, muitas vezes, são necessárias ao desenvolvimento 
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da pesquisa, sendo importante encará-las como um momento de crescimento e 

amadurecimento como pesquisadora, já que fazemos parte da própria pesquisa e 

estamos em contínua aprendizagem. Assim, ficar indiferente ou imparcial é 

impossível, pois a todo o tempo o pesquisador está se ressignificando, à medida que 

vai penetrando no campo investigado, vai se transformando. 

No processo de investigação, faz-se necessário assumir uma postura 

dialógica e alteritária, para que pesquisador e partícipes da pesquisa possam se 

constituir como sujeitos e o campo de pesquisa seja um espaço de comunicação e 

compreensão. Desse modo, há um crescimento mútuo dos envolvidos, por meio de 

diálogos consonantes e/ou dissonantes, colocando-se em um movimento de emitir 

pontos de vistas, escutar o outro, refletir e permitir que sejamos transformados, 

deixando-se surpreender pelo encontro/confronto na situação de investigação. 

Como possíveis desdobramentos deste estudo, assinalamos um 

aprofundamento sobre a prática pedagógica no ensino de teatro como perspectiva 

para assegurar a participação de todos os alunos nos jogos improvisacionais, assim 

como a importância da formação de professores de um modo geral como 

mediadores desse processo para possibilitar ações que considerem a diversidade de 

potenciais dos alunos/atores/jogadores. 

Para finalizar, esperamos que esta pesquisa contribua para fomentar as 

discussões sobre teatro e inclusão, oportunizando novas possibilidades de reflexões 

acerca da participação de todos os alunos no ensino de teatro por meio dos jogos 

improvisacionais para que, de fato, ocorra a inclusão dos indivíduos no contexto 

escolar. 

Enfim, apesar de tantos percalços vividos neste caminho, temos a certeza 

de chegar ao fim com o mérito da conquista ao escrever as palavras (in)conclusivas 

dessas considerações. Este estudo foi muito prazeroso. O fim é apenas o começo 

de muitas possibilidades que virão para enxergarmos novos sentidos no percurso 

que continuaremos seguindo. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

PARA AS PROFESSORAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Ensino de teatro e inclusão escolar: 

quando todos participam do jogo improvisacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, que tem 

como pesquisador responsável Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves. 

Esta pesquisa pretende propor uma prática pedagógica centrada no jogo improvisacional 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental em um contexto escolar inclusivo.   

O motivo que nos leva a fazer este estudo é compreender o desenvolvimento dos jogos 

improvisacionais, como procedimento do ensino de teatro, com crianças com deficiência de modo que 

possibilitem o envolvimento das mesmas, em contexto de participação com as demais crianças, 

contribuindo com o processo de inclusão escolar. 

Caso decida participar, você fará entrevistas, que serão gravadas em áudio, conforme seu 

consentimento. Bem como, observará as oficinas de teatro realizadas com os alunos, registradas com 

fotos e vídeos. 

Durante a realização das observações, oficinas de teatro, entrevistas, registros fotográficos 

e gravações em áudio e em vídeo a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto em relação ao cansaço físico próprio de práticas teatrais 

que será minimizado através de pausas durante as oficinas para que os participantes possam 

descansar e você terá como benefício a ampliação de conhecimentos na área de teatro. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o Prof. Dr. 

Jefferson Fernandes Alves, no telefone (84) 98829-4632. 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

No caso da entrevista, o participante têm o direito de se recusar a responder as perguntas 

que lhes cause constrangimento de qualquer natureza. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Ensino de 

teatro e inclusão escolar: quando todos participam do jogo improvisacional nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, _____ de ______________ de 2016. 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Ensino de teatro e inclusão escolar: quando 

todos participam do jogo improvisacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal, _____ de ______________ de 2016. 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves 

Pesquisador Responsável/Orientador 

 

 

 

 

 

 

Contatos do Comitê de ética em Pesquisa do HUOL: Endereço: Av. Nilo Peçanha, 620, 
Petrópolis, CEP 59.012-300, Nata/RN. Telefone: 3342-5003,  

e-mail: cep_huol@yahoo.com.br 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

PARA OS PAIS DOS ALUNOS 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável 

participe da pesquisa: “Ensino de teatro e inclusão escolar: quando todos participam do jogo 

improvisacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, que tem como pesquisador responsável 

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves. 

Esta pesquisa pretende propor uma prática pedagógica centrada no jogo improvisacional 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental em um contexto escolar inclusivo. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é compreender o desenvolvimento dos jogos 

improvisacionais, como procedimento do ensino de teatro, com crianças com deficiência de modo que 

possibilitem o envolvimento das mesmas, em contexto de participação com as demais crianças, 

contribuindo com o processo de inclusão escolar. 

Caso você decida autorizar, ele deverá fazer entrevistas, que serão gravadas em áudio, 

conforme seu consentimento. Bem como, participará de oficinas de teatro, que serão registradas com 

fotos e vídeos. 

Durante a realização das observações, oficinas de teatro, entrevistas, registros fotográficos 

e gravações em áudio e em vídeo, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto em relação ao cansaço físico próprio de práticas teatrais 

que será minimizado através de pausas durante as oficinas para que os participantes possam 

descansar e você terá benefícios para seu/sua filho(a) pois o fazer teatral potencializa o 

desenvolvimento, possibilitando a construção do conhecimento nessa área e propiciando uma 

formação global, crítica e reflexiva. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o Prof. Dr. 

Jefferson Fernandes Alves, no telefone (84) 98829-4632. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você e para ele(a). 

No caso da entrevista, o participante têm o direito de se recusar a responder as perguntas 

que lhes cause constrangimento de qualquer natureza. 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a)será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do 

menor ____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

“Ensino de teatro e inclusão escolar: quando todos participam do jogo improvisacional nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental” 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido 

todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal, _____ de ______________ de 2016. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Ensino de teatro e inclusão escolar: quando 

todos participam do jogo improvisacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____ de ______________ de 2016. 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves 

Pesquisador Responsável/Orientador 

 

 

 
Contatos do Comitê de ética em Pesquisa do HUOL: Endereço: Av. Nilo Peçanha, 620, 

Petrópolis, CEP 59.012-300, Nata/RN. Telefone: 3342-5003,  
e-mail: cep_huol@yahoo.com.br 
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APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

PARA OS ALUNOS 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Ensino de teatro e inclusão escolar: 
quando todos participam do jogo improvisacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, 
coordenada pelo professor Dr. Jefferson Fernandes Alves no telefone (84) 98829-4632. 
Seus pais permitiram que você participe.  
Queremos saber como fazer aulas de teatro na escola para que todas as crianças 
participem dos jogos. 
 
Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 
problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm 10 a 14 anos de 
idade.  
 A pesquisa será feita na Escola Municipal São Francisco de Assis, onde as crianças 
participarão de oficinas de teatro e entrevistas. Para isso, serão usados jogos, eles são 
considerados seguros, mas é possível ocorrer de você ficar cansado. Caso aconteça algo 
errado, você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto. Mas há coisas 
boas que podem acontecer como aprender a fazer teatro de uma forma diferente. 
 Se você morar longe da Escola Municipal São Francisco de Assis nós daremos a 
seus pais dinheiro suficiente para transporte, para também acompanhar a pesquisa.  
 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 
pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 
pesquisa vão ser publicadosem revistas e livros, mas sem identificar as crianças que 
participaram.  
 =============================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Ensino de 
teatro e inclusão escolar: quando todos participam do jogo improvisacional nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental” 
 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  
 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 
dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  
 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 
responsáveis.  
 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 
pesquisa.  

Natal, ____de _________de __________. 

______________________________________ 
Assinatura do menor  

______________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE D – PLANO DA PRIMEIRA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

1ª OFICINA – 27/05/2016  

 

OBJETIVO:  

Promover e estimular o contato com o outro a partir dos jogos realizados. 

Desenvolver a atenção/concentração proporcionada pelos gestos do colega e 

a precisão de seus próprios movimentos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento: 

Inicialmente, conversaremos com os alunos sobre o que é teatro e suas 

experiências com essa linguagem e como desenvolveremos os jogos coletivamente, 

combinando algumas regras, como: jogar, brincar e respeitar o outro.  

Para iniciarmos os jogos, teremos um aquecimento inicial. Os alunos 

caminham pelo espaço e ao som da batida de uma palma, darão um pulo; duas 

palmas, verbalizarão - Oi! Tudo bem?; três palmas, apertarão o joelho do colega. 

Em seguida, será o jogo “Espelho”. Divididos em duplas, os alunos ficarão um 

de frente para o outro, sendo um o espelho, e o outro, o comando. Um aluno 

espelha os movimentos do colega, procurando repetir os movimentos, 

simultaneamente. Depois, trocam-se os papeis. Nesse jogo, é muito importante 

tentar enxergar o outro, percebendo suas singularidades, criatividade, e a partir 

disto, reinventar-se, trocando sensações e experiências.  

Logo após, realizaremos o jogo “Boneco de fios”. Nele uma pessoa modela o 

corpo da outra, e esta por sua vez, deve permanecer estática para ser modelada. 

Em seguida, os papeis no jogo são invertidos. Aqui iremos tentar fazer o aluno 

perceber que este jogo implica a ideia do doar e receber ao mesmo tempo, onde eu 

permito ser tocado, modelado, trazendo à tona a troca sincera e emancipadora das 

ações criadas.  
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Por fim, cantaremos a música “Opala ye”, acompanhando o ritmo com 

palmas, a fim de nos deleitarmos com o grupo. 

2º momento: 

 Em roda, compartilharemos a experiência vivenciada com os jogos, de modo 

a revelar como cada aluno se sentiu e o que aprendeu durante a prática teatral.  

 

RECURSOS: O nosso corpo. 

 

AVALIAÇÃO: Por meio dessas experiências, identificaremos as interações e ações 

vivenciadas pelos alunos nas situações de jogo. 
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APÊNDICE E – PLANO DA SEGUNDA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

2ª OFICINA – 10/06/2016  

 

OBJETIVO:  

Promover a manipulação do corpo em diversas dimensões: facial, gestual e 

corporal, a partir da improvisação. 

Estimular o contato com o outro a partir dos jogos realizados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento:  

Aquecimento inicial: caminhar pelo espaço e ao som da batida de uma palma 

(um pulo), duas palmas (verbaliza - Oi! Tudo bem?) e três palmas (aperta o joelho do 

colega). Repetiremos o jogo a fim de levar o aluno a organizar e preparar o corpo 

para a ação.  

Posteriormente, faremos o jogo “Zip zap”, buscando uma interação maior 

entre os alunos. Neste jogo todos ficam em um grande círculo e uma pessoa passa 

um zip (uma espécie de passe com as mãos juntas) a qualquer pessoa do círculo. O 

zip permanece instaurando o jogo até os jogadores entenderem o processo do jogo. 

Após algum tempo, acrescenta-se o zap (batida com as mãos, deslizando) e os dois 

comandos ficam no jogo até determinado momento. O condutor do jogo pode 

aumentar os comandos mediante a faixa etária e o envolvimento dos alunos. Para 

este nível, achamos essencial permanecer apenas com dois comandos, ou seja, 

com o zip e o zap. 

Após este jogo iremos dar uma caminhada pelo espaço para soltar o corpo e 

desprender-se do jogo anterior. Nesta caminhada, os alunos irão formar duas filas 

indianas e ficar um de frente para o outro. Aqui iremos iniciar o jogo do “monstro”. 

Assim, a primeira fila fecha os olhos e externaliza uma imagem monstruosa com o 

seu corpo para o colega e, o colega, que está de frente, deve observar a imagem 
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corporal e depois dizer o que viu ou o que sentiu perante a ação. Após a primeira fila 

realizar a ação, a outra deverá fazer o mesmo.  

Quando o jogo for finalizado, daremos início a uma exploração maior com o 

corpo, onde trabalhamos com o jogo intitulado “Objetos concretos”, pedindo aos 

alunos para montar criativamente com o corpo: uma cadeira, uma bicicleta, um 

ventilador, entre outros. O aluno poderá utilizar todo o seu corpo para modelar a 

ação, se assim desejar. 

Para finalizar, cantaremos a música “Opala ye”, acompanhando o ritmo com 

palmas. 

 

2º momento: 

 Em uma roda de conversas, expressar/revelar como foi a participação no jogo 

e a interação com o outro. Tais questões podem ser abordadas: 

• Foi difícil fazer um “monstro”? 

• Você conseguir visualizar um “monstro” em seu colega? 

• Como você se sentiu em transformar o seu corpo em um objeto? 

 

RECURSOS: O nosso corpo. 

 

AVALIAÇÃO: Analisaremos as expressões e os movimentos realizados pelos 

alunos ao vivenciar diferentes situações em jogo. Além de identificarmos a interação 

entre eles mediado pelo corpo. 
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APÊNDICE F – PLANO DA TERCEIRA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

3ª OFICINA – 17/06/2016 

 

OBJETIVO:  

Explorar a produção do som por meio de diferentes materiais para promover o 

estímulo de sensações, sentimentos e ações. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento: 

Aquecimento inicial: caminhar pelo espaço e tocar no corpo tentando 

encontrar sonoridades. Batidas devagar no corpo, aquecendo suas partes. O 

movimento deverá ser feito através do comando proposto e deixar que a intenção da 

ação aumente mediante a interação dos alunos.   

Espalharemos pelo espaço, após o aquecimento inicial, diferentes materiais 

que produzam sons. O aluno deverá escolher um objeto e a cada comando da 

professora, deve manipular o material de forma a produzir diferentes sons de acordo 

com o que está sendo proposto, vivenciando e experimentando sentimentos e/ou 

sensações. A professora pode propor: alegria, tristeza, raiva, medo, saudade, 

cansaço. Pode-se dizer: Quando estou alegre, qual o som que posso produzir? 

Quando estou triste, qual o som que faço?  

Depois, em círculo, um aluno vai para o meio e cria um papel a ser exercido 

no jogo utilizando o material para produzir um som que retrate a ideia da atribuição 

escolhida e, um colega, entrará no jogo e interagirá acompanhando a mesma ação, 

idealizando um personagem que complemente a cena. 

 

2º momento: 

 Em roda, compartilhar a experiência vivenciada com o som, com o 

personagem e com os sentimentos e sensações vivenciadas. 
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RECURSOS: O nosso corpo e materiais que produzam som (lixa, cartolina, papel 

celofane, bexiga, raio–x, lata com arroz, garrafa com feijão, tampinha, pedaço de 

madeira, pedaço de cano, lata, caixa, entre outros). 

 

AVALIAÇÃO: Através dos jogos, observaremos as expressões, as sensações, os 

sentimentos e os sons produzidos pelo aluno. 
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APÊNDICE G – PLANO DA QUARTA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

4ª OFICINA – 21/07/2016  

 

OBJETIVO:  

Explorar a expressão corporal por meio de situações do cotidiano. 

Desenvolver o relacionamento grupal através de atividades de imaginação 

com contato físico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento: 

Inicialmente, realizaremos corridas curtas, sendo controladas por um sinal 

combinado: uma batida de tambor sugere um ritmo lento, duas batidas, ritmo normal 

e três batidas, ritmo acelerado. 

Em seguida, desenvolveremos o jogo “Ataque das abelhas”. A medida que os 

alunos forem caminhando pelo espaço, contaremos a história de uma abelha que 

posou no ombro do aluno, sendo necessário retirá-la, depois chegou mais duas 

abelhas, sendo novamente removidas do local. Até que um enxame de abelhas 

atacam o indivíduo, o que o leva a tomar novas posturas nessa difícil situação. A 

história vai sendo contada recheada por obstáculos a serem superados por meio de 

expressões corporais. 

Logo após, solicitaremos que os alunos façam poses para tirar uma foto para 

quem solicitarmos, podemos pedir: Tire uma foto para sua mãe! Tire uma foto para 

um amigo que você mais gosta! Como sugestão tem-se: palhaço do circo, vizinho(a) 

bem bonito(a), jogador de futebol, professora, avó, entre outros. 

 

2º momento: 

 Em roda, refletiremos sobre as ações dos momentos vivenciados, analisando 

se o modo de se locomover, as sensações experimentadas, a expressão facial 

estava de acordo com a ideia proposta no jogo, lançando as seguintes questões: 
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• Qual a sensação de ser atacado por um enxame de abelhas? 

• Como você reagiu para se livrar das abelhas? 

• Você conseguiu imaginar que realmente aquilo estava acontecendo 

com você e com seus colegas? 

• Porque você imaginou que deveria fazer tal pose para tirar uma foto 

para sua mãe ou para o palhaço do circo, entre outros? 

 

RECURSOS: Tambor e o nosso corpo. 

 

AVALIAÇÃO: Analisaremos as mudanças ocorridas no corpo do aluno ao vivenciar 

as situações propostas. 
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APÊNDICE H – PLANO DA QUINTA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

5ª OFICINA – 26/07/2016  

 

OBJETIVO:  

Explorar a expressão corporal em diferentes composições. 

Desenvolver o relacionamento grupal através da criação coletiva de uma 

pose. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento:  

Caminhando pelo espaço, iniciaremos uma sequência rítmica no pandeiro, 

variando entre batidas rápidas, moderadas e lentas, o que levará o aluno a pular, 

girar, chutar, se abaixar, se levantar, explorando, assim, os planos altos, médios e 

baixos. Ao pausar o toque no pandeiro, será o momento de ficar congelado.  

Posteriormente, será a vez do jogo “Cardume”. Cada aluno, ao ser indicado 

pelo professor orientador, fará uma expressão e, concomitantemente, todos os 

demais alunos se aproximarão dele e imitará o movimento proposto.  

Logo após, ao caminharem pelo espaço, acompanhados por uma música, os 

alunos serão solicitados a formarem uma escultura, agrupados em duplas, trios ou 

quartetos, conforme o número mencionado pelo professor orientador.  

Como também, em seguida, um aluno vai ao centro do círculo, formado pelo 

grupo, e inicia uma cena, por exemplo: eu sou uma árvore; eu estou no circo; eu 

estou na praia. Após a primeira ação, ele congela e os outros alunos vão entrando e 

criando elementos para compor a cena. Cada aluno fará uma pose para criar uma 

escultura coletiva. 

 

2º momento: 

 No momento da roda, refletiremos sobre as possibilidades de expressões 

experimentadas por cada aluno, abordando as seguintes questões: 
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• O que te levou a criar essa pose para formar a escultura? 

• Como você se sentiu colaborando com o colega para construir uma 

cena?  

 

RECURSOS: Pandeiro, aparelho de som, músicas e o nosso corpo. 

 

AVALIAÇÃO: Consideraremos as sensações e percepções vivenciadas no corpo do 

aluno ao jogar. 
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APÊNDICE I – PLANO DA SEXTA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

6ª OFICINA – 04/08/2016  

 

OBJETIVO:  

Imitar diferentes animais explorando seus movimentos. 

Desenvolver a expressão corporal por meio da evocação de diferentes 

sensações. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento: 

Primeiro, iremos aquecer nosso corpo através da imitação de diferentes 

animais, como por exemplo: macaco, águia, cavalo, leão, cachorro, cobra, sapo, 

minhoca, de forma a explorar os movimentos nos planos altos, médios e baixos.  

Posteriormente, iremos propor uma caminhada em diferentes tipos de solo. 

Os alunos devem imaginar caminhando em um determinado solo, que pode ser: 

arenoso, pedregoso, escorregadio, frio, gelado, quente, com poças de água, com 

capim alto, com buracos. A medida que for sendo sugerido o tipo de solo, novos 

obstáculos serão lançados para serem ultrapassados. 

Após, os alunos deverão caminhar expostos a diversos fenômenos 

meteorológicos, como: sintam um vento forte vindo pela direita, pela esquerda, pela 

frente, pelas costas! Está chovendo não rua que você caminha, carregando muitos 

pacotes pesados! E agora aparece uma tempestade de areia! Surgem relâmpagos, 

trovões! Eita, uma chuva de pedras, o que eu faço?! Assim, sentindo cada força da 

natureza, os alunos irão reagir, procurando proteger-se delas.  

 

2º momento: 

 No momento da avaliação, na roda de conversas, abordaremos com os 

alunos, as seguintes questões: 
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• Qual a sensação de sentir-se atingido pela chuva, pelo vento, pela 

areia, por pedras? 

• Como você reagiu para proteger o que carregava? 

• A sensação foi real? Você conseguiu imaginar que realmente aquilo 

estava acontecendo com você? 

• Como você se sentiu caminhando por lugares com barro, com 

buracos, com muito capim? Você escorregou?  

 

RECURSOS: Música, som e o nosso corpo. 

 

AVALIAÇÃO: Consideraremos as expressões propostas por cada aluno de modo a 

perceber as variações advindas de seu corpo. 
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APÊNDICE J – PLANO DA SÉTIMA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

7ª OFICINA – 18/08/2016  

 

OBJETIVO:  

Desenvolver o relacionamento grupal através de atividades corporais de 

sensibilização. 

Compreender a importância de ajudar/respeitar/valorizar o colega em 

diferentes circunstâncias. 

Assimilar a importância da colaboração para a convivência em grupo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento: 

 Começaremos propondo um relaxamento para a turma. Divididos em grupos 

de quatro alunos, um deve ficar deitado e os demais fazem massagem, sendo que 

um ficará na parte da cabeça, outro no tronco e o outro aluno nas pernas. A partir da 

orientação do professor orientador, a massagem será feita com diferentes posições 

das mãos (aquecidas, em formato de conchinha, de batidinhas). 

 Em seguida, faremos a dinâmica do pirulito para desenvolver o espirito de 

equipe, mostrar a importância de um ajudar o outro e de como utilizar a criatividade 

para resolver problemas que envolvam o trabalho em grupo, tão necessários ao 

trabalho com o teatro. Distribuiremos um pirulito para cada aluno e pediremos que 

segurem o pirulito com a mão direita. A mão esquerda deve ser colocada para trás e 

não pode ser utilizada em nenhum momento. Esticando o braço direito para frente, 

sem dobrá-lo, os alunos devem abrir o pirulito. Para isso, será necessário a ajuda do 

outro para retirar a embalagem do pirulito, pois o aluno só pode realizar movimentos 

para a direita ou para a esquerda. Por fim, faremos uma reflexão sobre a 

importância de valorizarmos e respeitarmos o outro, uma vez que necessitamos 

constantemente de companheiros no nosso dia a dia, em diferentes situações. 
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 No momento seguinte, divididos em grupos, os alunos deverão criar uma 

ação em que seja possível conduzir um objeto sem a utilização das mãos. Para 

tanto, terão alguns minutos para combinar a cena e depois apresentá-la para a 

plateia, constituída pelos demais grupos. 

 Mais uma vez, divididos em grupos, os alunos terão que criar uma situação de 

deslocamento de um espaço para outro sem utilizar os pés. 

 

2º momento: 

 Após cada proposta de jogo, conversaremos com o grupo para refletirmos 

sobre as ações dos momentos vivenciados, discutiremos com os alunos, as 

seguintes questões: 

• Qual a sensação de carregar um objeto sem poder utilizar suas 

mãos? 

• Qual a sensação de se deslocar pelo espaço sem usar os pés? 

• Porque foi tão importante a ajuda do colega para realizar tais ações? 

 

Ao final da oficina, solicitaremos que os alunos registrem com desenho e 

escrita, sobre essa proposta: Como é a relação com o meu colega? Devo mudá-la? 

Por quê? 

 

RECURSOS: O nosso corpo, papel oficio, lápis hidrocor, pirulitos. 

 

AVALIAÇÃO: Avaliaremos as ações propostas por cada grupo para solucionar o 

problema em questão, com foco nas atitudes de cooperação entre os alunos. 
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APÊNDICE K – PLANO DA OITAVA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

8ª OFICINA – 25/08/2016 

 

OBJETIVO:  

Compreender a importância de ajudar/respeitar/valorizar o colega em 

diferentes circunstâncias. 

Entender a necessidade de colaborar com o outro em diferentes situações 

cotidianas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento: 

Para começar os jogos, faremos uma massagem. Cada aluno fará uma 

massagem em si mesmo, começando pela cabeça até os pés. 

Em seguida, faremos uma dinâmica sobre defeitos e qualidades. Em um caixa 

terá cartões com os nomes dos alunos. O participante retira o nome de um colega e 

falará sobre suas qualidades/defeitos, justificando sua ideia. Ao final, conversaremos 

sobre a importância de enxergar/valorizar as virtudes, aceitar/respeitar os defeitos 

para convivermos em harmonia com o outro. 

Posteriormente, divididos em grupos, os alunos deverão pensar em um 

objeto, considerando seu peso e sua forma, para transportá-lo de um lugar para 

outro. Assim, a cena será combinada e apresentada para o restante da turma 

(plateia). 

Por fim, os alunos deverão criar uma cena que apresentem uma situação de 

que uns necessitam dos outros. Sendo apresentada para os demais grupos ao final 

dos combinados prévios. 

 

2º momento: 

Após cada proposta de jogo, conversaremos com o grupo para 

refletirmos sobre as ações dos momentos vivenciados. 
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• Como você se sentiu em ouvir o colega falar sobre você? 

• O que você achou de falar sobre o colega? 

• Você achou difícil carregar um objeto imaginário considerando seu 

peso e sua forma? 

• Todos colaboraram para transportar esse objeto de modo que a 

plateia compreendesse o que estava sendo carregado? 

 

Convidaremos os alunos para registrarem com desenho e escrita, sobre essa 

proposta: Como é a relação com o meu colega? Devo mudá-la? Por quê? 

 

RECURSOS: O nosso corpo, papel oficio, lápis hidrocor. 

 

AVALIAÇÃO: Ponderaremos as ações indicadas pelos alunos para solucionar o 

foco do problema proposto, considerando as atitudes de cooperação e respeito entre 

eles. 
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APÊNDICE L – PLANO DA NONA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS 

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

9ª OFICINA – 30/08/2016  

 

OBJETIVO:  

Desenvolver atividades corporais de sensibilização. 

Entender a necessidade de se colocar no lugar do outro nas diversas 

situações cotidianas. 

Propor a ressignificação de objetos cotidianos em cena. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1º momento: 

No início, faremos uma massagem, em que cada aluno fará em si mesmo, 

começando pela cabeça até os pés. 

Os alunos ficarão em duplas, que combinam quem será o cego e quem será o 

guia. O cego fecha seus olhos e é auxiliado pelo guia. O guia, de olhos abertos, dá o 

seu ombro ou a sua mão e o ajuda. As duplas (cego e guia) seguem por diversos 

caminhos. Depois, trocam-se os papéis: quem é cego torna-se agora guia e quem 

guiava, é o cego. As duplas partilham com o grupo a experiência: o que sentiram 

como cegos e como guias? Como isso se aplica à nossa vida e à vida do grupo? E 

em nossas relações de amizade? 

Depois, é a vez do jogo “Ressignifique um objeto”. Os alunos irão criar uma 

cena em que devem utilizar um objeto apresentando uma outra função. 

E, por último, os alunos combinarão uma cena que represente uma situação 

com seus colegas que superassem as brigas, os desentendimentos, a violência 

física/verbal, na escola, na rua, na família, utilizando a fala ou não.  
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2º momento: 

Após cada proposta de jogo, conversaremos com o grupo para 

refletirmos sobre as ações dos momentos vivenciados, discorrendo sobre essas 

indagações: 

• É melhor ser “cego” ou ser “guia”? Porque? 

• Você sentiu confiança em ser guiado pelo seu colega? 

• O que foi preciso fazer para chegar a uma solução junto com seu 

grupo para resolver a proposta do jogo? 

• É difícil encontrar uma solução para resolver as situações cotidianas 

de conflitos? 

 

Convidaremos os alunos para registrarem com desenho e escrita, sobre essa 

proposta: Como é a relação com o meu colega? Devo mudá-la? Por quê? 

 

RECURSOS: O nosso corpo, vendas de TNT, papel oficio, lápis hidrocor. 

 

AVALIAÇÃO: Apreciaremos as soluções propostas pelos alunos nos jogos 

realizados. 
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APÊNDICE M – PLANO DA DÉCIMA OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MUNICIPAL A CONFERÊNCIA DOS PÁSSAROS  

Turma: 5º ano – vespertino 

 

 

10ª OFICINA – 15/09/2016  

 

OBJETIVO:  

 Retomar as propostas de jogos vivenciadas durante as oficinas de teatro. 

 Identificar o olhar dos alunos sobre os jogos improvisacionais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Começaremos apresentando uma linha do tempo construída em slides com 

fotos referentes a cada oficina realizada com os alunos para estabelecermos uma 

conversa sobre as ideias/opiniões/sentimentos dos alunos a respeito dos jogos 

propostos. 

 Em seguida, solicitaremos que os alunos registrem com desenho e escrita 

sobre o que mais gostaram ou que aprenderam na oficina de teatro. 

 Por fim, pediremos que a turma escolha um jogo para vivenciarmos como 

finalização da nossa oficina. 

 Serviremos um lanche ao final para nos confraternizarmos com a turma. 

 

RECURSOS: O nosso corpo, projetor multimídia, papel oficio, lápis hidrocor. 

 

AVALIAÇÃO: Analisaremos as falas dos alunos, bem como seus registros escritos e 

gráficos para compreendermos seus conceitos/aprendizagens sobre jogos 

improvisacionais no ensino de teatro. 
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APÊNDICE N – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 

COLABORADORAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

1. O que você entende por educação inclusiva? Qual o seu conceito de inclusão? 

2. Você teve outras experiências com educação inclusiva? Onde? Quando? Com 

quais tipos de NEE? 

3. Como está o processo de inclusão escolar na turma do 5º ano?  E qual sua 

opinião a respeito? 

4. Interações da e com a turma: 

a. Quais as características da turma do 5º ano? 

b. Como é a relação professor e alunos? 

c. Como os alunos se relacionam entre si? 

d. Como Vanessa e Adriane se relacionam com a turma? 

e. Como a turma se relaciona com elas? 

5. Como se dá a participação das crianças com deficiência na rotina escolar (em 

sala e em outros ambientes da escola)? 

6. Quais os tipos de intervenção/mediação utilizados para possibilitar a participação 

da criança com deficiência? 

7. Quais metodologias e estratégias você utiliza para desenvolver as atividades com 

as alunas com deficiência? É proposto o mesmo currículo para toda a turma? 

8. Como se dá o desempenho das alunas com deficiência nas atividades? 

9. O que você entende por ensino de teatro? 

10. Qual a importância do ensino de teatro para a educação (aprendizagem e 

desenvolvimento) da criança? 

11. Qual a importância da inclusão da criança com deficiência no ensino de teatro? 

12. O que você considera necessário para garantir a inclusão da criança com 

deficiência no ensino de teatro? 

13. Quanto à formação continuada, você participa de formações na área de 

inclusão? Houve experiência ou formação anterior na área de teatro? 
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14. O que você pode dizer a respeito das oficinas de teatro? Contribuiu para que 

todos os alunos participassem? Houve interação entre todos os alunos da turma? 

15. O que foi importante nessas oficinas de teatro? Contribuiu em algo para a 

turma? 

16. O que você pensa sobre a mudança de comportamento da turma durante o 

processo das oficinas? Alguma coisa mudou? 

17. Você sugere algo para que as oficinas pudessem ser mais significativas para o 

grupo? 

18. As atividades propostas favoreceram a interação da pesquisadora com os 

alunos? 

19. As atividades propostas favoreceram a interação entre todos os alunos? 

20. As atividades propostas favoreceram a participação das crianças público alvo da 

educação especial nas oficinas? 

21. Como você avalia o uso da estratégia dos jogos para a participação da criança 

com deficiência na oficina de teatro? 

22. Qual sua avaliação/consideração acerca das atividades propostas durante a 

oficina? Favoreceram o acesso de todos os alunos aos jogos? Possibilitaram a 

atribuição de sentidos aos jogos? Quais atividades demonstraram ser mais 

significativas para os alunos? 

23. Que ações/atividades podem ter dificultado o desenvolvimento das oficinas? 

24. Você considera que a oficina de teatro trouxe benefícios para a turma? Quais? 

25. Outras considerações. 
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APÊNDICE O – DADOS DAS ENTREVISTADAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS  

PROFESSORAS COLABORADORAS 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 

1.  Nome: _______________________________________________________ 

2.  Telefone: _____________________________________________________ 

3.  E-mail: _______________________________________________________ 

4. Formação 

✓ Nível Superior  

(  ) Sim (  ) Não   Qual? _____________________ Ano de conclusão ________ 

✓ Pós-graduação      

(  ) Sim  (  ) Não   Qual? ____________________ Ano de conclusão ________ 

✓ Curso(s) de aperfeiçoamento: 

(  ) Sim  (  ) Não   Qual? ___________________________________________ 

Outros: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5.  Tempo de experiência como professora? ____________________________ 

6.  Tempo de experiência nesta escola? ______________________________ 

7.  Já atuou em outras instituições de Ensino Fundamental? (  ) Sim    (  ) Não 

8.  A que rede de ensino pertencia essa instituição? 

(  ) Particular   (  ) Municipal   (  ) Estadual   (  ) Federal 
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ANEXOS 
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ANEXO A – REGISTRO GRÁFICO/ESCRITO DOS ALUNOS SOBRE A OFICINA 

DE TEATRO 
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