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RESUMO 

 

A presente pesquisa parte da necessidade de problematizar um planejamento 
pedagógico para o Ensino de Teatro, numa perspectiva dialógica, a partir de uma ideia 
de ampliação dos conteúdos e práticas de ensino. Tivemos por objetivo investigar a 
inserção nesse campo de trabalho das Narrativas Autobiográficas enquanto uma 
forma de repensar o próprio percurso, de estabelecer relações entre esse percurso 
pessoal, familiar, questões sociais, econômicas, políticas e culturais mais amplas, de 
trazer à tona a importância da memória. O desenho investigativo que se apresenta a 
partir da pesquisa qualitativa nos conduziu a pensar uma abordagem metodológica 
que não expusesse apenas o diálogo freiriano e sua relação com o Ensino de Teatro, 
através das Narrativas Autobiográficas como fundamento para a realização da 
pesquisa, mas de certo modo, foi preciso compreender a realidade do aluno para a 
elaboração de planos de aulas que proporcionassem a construção de conhecimento 
e ampliassem a visão sobre teatro. Dessa maneira não seria apenas descrever uma 
prática, estudar um caso, mas dialogar com os sujeitos e construir a pesquisa junto a 
eles através da pesquisa-ação. Neste sentido, buscamos focalizar nas situações 
específicas do cotidiano da Escola Estadual em Tempo Integral Ambulatório Cardeal 
Câmara, situada no município de Mossoró (RN), durante as aulas de Artes nas turmas 
dos 4º e 5º anos, a partir de um mergulho sobre o projeto “Minhas Narrativas”. A 
pesquisa está delineada detalhando uma descrição do lócus associando-o aos 
princípios freirianos durante a proposta pedagógica, discutindo o que é autobiografia 
e descrevendo sua proposta metodológica, além da apresentação da execução do 
projeto através de uma construção dialógica do ensino de Teatro, utilizando a 
preparação corporal para iniciação das narrativas autobiográficas e Jogos para a 
construção cênica do espetáculo de cada turma. Buscamos também analisar as 
dificuldades, facilidades, e o que mudou em relação ao ensino e a aprendizagem em 
Teatro. 
 
Palavras-chave: Teatro. Educação. Autobiografia. Narrativas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The present research starts from the need to problematize a pedagogical plan for 
Theater Teaching, from a dialogical perspective, based on an idea of expanding the 
contents and practices of this teaching, and investigating the insertion in this field of 
Autobiographical Narratives as a form of to rethink their own course, to establish 
relationships between this personal, family journey, wider social, economic, political 
and cultural issues, to bring to the fore the importance of memory. The research design 
that presents itself from the Qualitative research led us to think a methodological 
approach that not only exposed the Freirean dialogue and its relation with Theater 
Teaching through the Autobiographical Narratives as basis for the realization of the 
research. In this way, it was necessary to understand the reality of the student, to 
elaborate the lesson plans that would provide the construction of knowledge and 
broaden the vision and the theater; which would not only describe a practice, to study 
a case, but to dialogue with the subjects and build the research along with them 
through action research.In this sense, seeking to focus on the specific situations in the 
daily life of the Escola Estadual em Tempo Integral Ambulatório Cardeal Câmara, 
located in the city of Mossoró, RN,during the classes of Arts in the classes of the 4th 
and 5th years, from a dive on the project " My Narratives ".The research is outlined 
detailing a description of the locus associating with the Freirean principles during the 
pedagogical proposal, discussing what is autobiography and describing its 
methodological proposal; besides the presentation of the project execution through a 
dialogical construction of Theater teaching, using the body preparation for initiation of 
the autobiographical narratives and Games for the scenic construction of the 
spectacle. In addition to analyzing the difficulties, facilities, and what has changed in 
relation to teaching and learning in Theater. 
 

Keywords: Theater. Education. Autobiography. Narrativas.  
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INTRODUÇÃO 

 

O meu interesse em pesquisar Teatro na Educação se deu dentro do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Teatro)1 do qual tive a 

oportunidade de participar enquanto bolsista. No PIBID eu participei de um processo 

educacional que utilizava as referências bibliográficas de Paulo Freire sobre 

educação, inclusão e transformação social, através de um planejamento pedagógico 

do Ensino de Teatro numa perspectiva dialógica, em que o conhecimento é construído 

através do contato entre os sujeitos envolvidos, levando em consideração o repertório 

cultural de cada indivíduo em suas singularidades e aproximações visando uma 

possível transformação do corpo discente em sujeitos de sua própria história. 

No PIBID-Teatro a construção do pensamento sobre o ser professor se dava 

numa relação direta com os aprendizados desenvolvidos em sala de aula. 

Trabalhávamos propostas pedagógicas2 utilizando os jogos teatrais3 de Viola Spolin 

e os Jogos Improvisacionais4 de Augusto Boal, através de exercícios colaborativos 

nos quais os alunos pudessem problematizar o conhecimento em Teatro no espaço 

escolar. 

Nesse sentido, o presente trabalho orienta-se na discussão de relatos de 

experiência dos meus alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual em Tempo 

Integral Ambulatório Cardeal Câmara (EETIACC), município de Mossoró (RN) sob a 

perspectiva da narrativa autobiográfica e sua contribuição para o indivíduo construir 

conhecimento a partir da sua própria história de vida. Neste escrito dissertativo 

                                            
1 Subprojeto Teatro da UFRN em 2012, sob coordenação do Prof. Dr. José Sávio Oliveira de Araújo e 
do Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek, e posteriormente da Profa. Me. Laura Maria de Figueiredo, e 
supervisão do professor de Teatro de uma das escolas atendidas pelo projeto – Escola Municipal 
Professor Veríssimo de Melo –, professor Leandro Augusto. 
2 Durante a inserção do PIBID-Teatro, UFRN foi utilizado Paulo freire no que diz respeito ao ensino 
aprendizagem, bem como, Viola Spolin (2006) e Augusto Boal (2015) sobre jogos teatrais e 
improvisacionais. 
3 Os jogos teatrais são uma preparação através da vivência da prática teatral, que procuram possibilitar 
a experiência das convenções da interpretação teatral e de suas técnicas na forma de vivências de 
jogos de teatro. Estes foram desenvolvidos pela diretora teatral norte-americana Viola Spolin (2006), 
para fins de preparação de atores profissionais ou na utilização do teatro para iniciantes ou mesmo nas 
atividades escolares. 
4 Jogos improvisacionais são reconhecidos no ato de realizar um jogo sem experimentar ou combinar 
com o colega antes, criando cenas e ações, transformando a ideia num espaço privilegiado para as 
concepções poéticas e simbólicas. No ensino este processo pode desencadear vários tipos de 
aprendizagens que contribuem para a formação de sujeito. Segundo Patrice Pavis (2008) o improviso 
acontece quando os atores agem como se tivessem que inventar uma determinada história e 
representam personagens, como se realmente estivessem improvisando. 
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procurei valorizar as relações socioculturais, ressaltando aspectos da produção 

coletiva associados ao teatro, destacando também meu percurso como aluno e 

professor de Teatro que contribuíram de forma significativa para a ampliação de minha 

percepção sobre o ensino dessa linguagem artística e seus processos criativos 

enquanto elemento formador. 

Levei em consideração a relação do ensino de Teatro a partir das práticas 

pedagógicas por mim ensinadas e as vivências dos alunos com essa linguagem da 

Arte mostrando seu poder de gerar reflexão, de fazer os sujeitos se colocarem numa 

postura crítica e reflexiva no ensino de Artes no âmbito escolar. 

Essa proposta de refletir através das vidas das crianças utilizando as narrativas 

autobiográficas para a construção do conhecimento, aguçou a importância de 

questionar, para esta pesquisa, como essas narrativas advindas de suas memórias 

se transformam em conhecimento. Nessa dissertação a memória é pensada como 

recordação de um fato vivenciado, direta ou indiretamente pelo sujeito, sendo as 

“narrativas autobiográficas” memórias selecionadas pelo sujeito que geram significado 

na construção da sua história, causando reflexão a partir de determinado 

acontecimento. 

 A partir desse entendimento, sempre que vou desenvolver um trabalho, seja 

ele artístico ou acadêmico, utilizo a minha história de vida, memórias, lembranças para 

ampliar meu conhecimento. Essas vivências constroem a minha narrativa 

autobiográfica e consigo associá-las a outros conhecimentos e ampliar minha visão 

sobre as novas concepções de ensino, em especial do ensino de Teatro, me 

transformando constantemente, pois absorvo essas concepções como parte da minha 

vida. 

Partindo desse ato de reflexão questiono nesse trabalho: como podemos 

direcionar essas narrativas para a construção do ensino de Teatro? Como podemos 

aprender a refletir acerca de experiências de vida e das práticas educativas que 

vivenciamos, que nos levem a novas ações transformadoras de nossas práticas? Qual 

é o nosso papel enquanto professor na relação ensino-aprendizagem? As narrativas 

autobiográficas podem ajudar na construção de conhecimento? Qual a relevância da 

autonomia do aluno no processo pedagógico? Qual o papel do diálogo entre educador 

e educando acerca do que se vai ensinar e aprender, dentro e fora da sala de aula? 

Considerando esses questionamentos, o presente trabalho objetiva refletir sobre o 
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ensino de teatro na escola analisando a experiência com as narrativas autobiográficas 

dos alunos do Ensino Fundamental da EETIACC, município de Mossoró (RN). 

Para alcançar a reflexão de tal objetivo e tais questionamentos optei pelos 

princípios freireanos que discutidos nesta dissertação e que partem da perspectiva de 

um ensino dialógico por meio da problematização entre educando e educador, 

proporcionando a libertação da educação pautada na colaboração, união, organização 

e síntese cultural; bem como estimula a autonomia sobre a qual iremos iremos 

dissertar no decurso do texto. 

Delineado o objetivo dessa pesquisa dissertativa fez-se necessário uma busca 

em banco de dados (Capes, Cielo, Google Acadêmico) para encontrar os 

interlocutores que dialogam ou se aproximam dessa pesquisa para a construção de 

seu estado da arte. Destarte, artigos científicos veiculados em periódicos de 

Educação, Artes e Artes Cênicas foram pesquisados através das seguintes palavras-

chave: “narrativas autobiográficas”, “educação dialógica” e “práticas freireanas”. Na 

busca encontramos uma grande quantidade de material com tais palavras-chave, mas 

quando a busca fez-se incluindo “no ensino de teatro” os resultados eram 

praticamente inexistentes.  

Neste sentido, visando um Ensino de Teatro que preze por Práticas Freireanas 

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

valorativos referentes e inerentes a esta linguagem artística, alguns trabalhos 

dialogam ou se aproximam dessa pesquisa dissertativa, a saber: “Fazer teatro na 

escola... Por que não? Estudo sobre a produção teatral no espaço escolar”, 

dissertação defendida na UNICAMP em 2004 por Cleusa Joceleia Machado; “A Cena 

Ensina: Uma proposta pedagógica para formação de professores de Teatro” de 

autoria de José Sávio de Oliveira Araújo, tese defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN em 2005. 

Ainda podemos aproximar essa pesquisa com os conteúdos das dissertações 

“Ensino de Teatro na perspectiva do Diálogo Freireano: uma experiência junto ao 

PIBID-Teatro/UFRN” (2015) e “Prática Teatral Dialógica de inspiração freireana: uma 

experiência na escola, com jovens e adultos” (2011), defendidas respectivamente nos 

Programas de Pós Graduação em Artes Cênicas da UFRN e na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo por Ildisnei Medeiros da Silva e Alexandre Pinto 

Saul. 
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No que concerne às narrativas autobiográficas destacam-se os trabalhos 

desenvolvidos pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Formação, Autobiografia, 

Representações e Subjetividades (GRIFARS- UFRN), em sua linha de pesquisa 

“Narrativas da infância: subjetividades, refletividade autobiográfica, experiência e 

aprendizagens ao longo da vida”  que investiga a legitimidade da percepção e reflexão 

da criança como algo digno de interesse para a pesquisa educacional, a formação de 

professores e as políticas públicas da infância. Temos ainda o Grupo de Pesquisa 

(Auto) Biografia, Formação e História Oral (GRAFHO) que integra a base de pesquisa 

do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da 

Universidade do Estado da Bahia – PPGEduC/UNEB com sua linha de pesquisa 

“Memória (auto) Biografia, infância e alfabetização” que analisa e sistematiza 

questões teórico-metodológicas sobre (auto) biografias e memória em suas interfaces 

com a infância e a alfabetização.  

Após a busca dos trabalhos acadêmicos que dialogam com essa pesquisa e 

delineados os objetivos e as questões de estudo buscamos uma metodologia que 

compreendesse o objeto pesquisado. A dissertação é caracterizada como de natureza 

qualitativa pelo caráter subjetivo do objeto analisado, revelado durante a prática e 

estudo das suas particularidades, potencialidades e fragilidades enquanto 

experiências individuais. Segundo Goldenberg (2004, p.34) “[...] Não é possível 

formular regras precisas sobre as técnicas de pesquisa qualitativa porque cada 

entrevista ou observação é única: depende do tema, do pesquisador e de seus 

pesquisados”; ou seja, a pesquisa qualitativa nos proporciona o conhecimento de uma 

nova realidade que poderá ser reutilizada em outras práticas pedagógicas.  

O desenho investigativo que se apresenta a partir da Pesquisa Qualitativa nos 

conduziu a pensar uma abordagem metodológica que não expusesse apenas o 

diálogo freireano, como também, a sua relação com o Ensino de Teatro através das 

Narrativas Autobiográficas. Desse modo, foi preciso compreender a realidade do 

aluno através de um exercício etnográfico, para elaboração de planos de aulas que 

proporcionassem a construção de conhecimento e ampliasse a visão do aluno e a 

compreensão sobre teatro; e que não fossem apenas descritivos, de estudar um caso, 

mas de diálogo com os sujeitos a fim de construir a pesquisa junto com eles através 

da pesquisa-ação. 

Para Severino (2007), a pesquisa-ação vai além de compreender o objeto de 

estudo, mas também tem a finalidade de intervir intencionalmente com o objetivo de 
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modificar a situação pesquisada, através dos sujeitos envolvidos na mudança, 

aprimorando as práticas desenvolvidas. Acredito que essa palavra “modificar” apareça 

no sentido de transformação e não de autoritarismo, pois é uma modificação 

proporcionada através da autonomia dos sujeitos envolvidos. 

Além da pesquisa-ação, a referida dissertação apresenta aspectos 

etnográficos, embora não se proponha a ser uma pesquisa etnográfica. Utilizamos 

“[...] técnicas tradicionalmente adotadas pela etnografia, como a observação 

participante e a entrevista não estruturada” (ANDRÉ, 2010, p.39), na perspectiva de 

estudar o cotidiano escolar da disciplina de Artes da citada escola entendendo esse 

processo como fundamental para compreender como o componente curricular de 

Artes desempenha seu papel, seja na transmissão dos conteúdos através dos jogos 

teatrais, seja na veiculação das crenças e valores que aparecem na rotina escolar e 

nas relações sociais que se apresentam, mas também no aprimoramento sobre as 

técnicas do teatro. 

Para Thiollent (2011), uma orientação metodológica da pesquisa-ação voltada 

para pesquisadores em educação poderia produzir informações e conhecimentos de 

uso mais efetivo, inclusive a nível pedagógico. Tais orientações corroboram na 

tentativa de solucionar problemas escolares e ajudariam a definir objetivos de ação 

pedagógica e transformações dos problemas em todo o processo. 

 

A pesquisa-ação promove a participação dos usuários do sistema escolar na 
busca de soluções aos seus problemas. Este processo supõe que os 
pesquisadores adotem uma linguagem apropriada. Os objetivos teóricos da 
pesquisa são constantemente reafirmados e afinados no contato com as 
situações abertas ao diálogo com os interessados, na sua linguagem popular. 
(Ibid, p.85) 

 

Ele ainda acrescenta que é necessário que os pesquisadores fiquem atentos 

aos aspectos comunicativos na espontaneidade e no planejamento consciente de 

ações transformadoras, estando atentos a um percurso multidirecionado e de ampla 

interação entre os envolvidos no sentido de fortalecer tendências criadoras e 

construtivas no processo pedagógico. 

Nesse sentido, buscamos focalizar nas situações específicas do cotidiano da 

supracitada escola e tomamos como aporte metodológico uma abordagem 

auto(biográfica) da ação educativa que contribui para assegurar a eficácia da sua 

própria vida como potência para a aprendizagem. Utilizei em sala de aula com as 



13 
 
 

crianças e adolescentes as técnicas de empregar suas próprias histórias nos 

processos de formações e conhecimentos para adultos do grupo GRAPA5. Isso fez 

com que o aluno desenvolvesse suas atividades colaborativas a partir das suas 

narrativas. 

Para a realização dessa dissertação parti de uma proposta pedagógica de 

trabalho em teatro no espaço escolar que levou em consideração a faixa etária dos 

alunos e suas cenas sociais e autobiográficas para se compor/aprender Teatro na sala 

de aula. 

Com essa proposta pedagógica de trabalho em teatro tive primeiramente que 

conhecer os alunos  e me inserir em suas realidades, confrontando as percepções 

iniciais para pensar como construir dialogicamente um trabalho tendo o teatro como 

base para a construção do texto desta dissertação e seguindo um raciocínio de 

aproximação entre as relações e discussões das etapas estabelecidas que explicarei 

adiante.. 

Ratifica-se que o foco desta pesquisa concentra-se na pesquisa-ação realizada 

junto aos alunos do Ensino Fundamental dos 4º e 5º anos A e B da EETIACC, 

considerando e analisando as práticas desenvolvidas em sala de aula e fora dela e 

sua relação com uma proposta pedagógica, elaborada por mim, de ampliação do 

ensino de Teatro, de suas práticas e conteúdo, numa perspectiva dialógica que se 

baseia nas narrativas autobiográficas desses alunos para construir o percurso 

metodológico das atividades a serem realizadas em sala de aula, problematizando-

as.   

A contribuição que pretendo dar especificamente ao ensino da Arte justifica-se 

pela importância da valoração do conhecimento prévio que o educando traz para a 

escola, pois ele vive a história e a vida em comunidade, e, portanto, tem muito que 

expressar, dizer e inclusive, ensinar. Através dessas narrativas autobiográficas 

podemos construir aprendizagem por meio da linguagem técnica e subjetiva do Teatro 

e do fazer teatral, tanto na teoria, quanto na prática no desenrolar do processo. 

Ressalta-se que tais atividades foram desenvolvidas no espaço escolar durante o ano 

de 2016. 

                                            
5 GRAPA (Grupo Universitário de Pesquisa sobre os Adultos e seus Processos de Aprendizagem) trata 
de um grupo de estudo fundado em 1980 por Pierre Dominicé e Marie-Christine Josso, em Genebra, 
com a finalidade de desenvolver trabalhos em colaboração com grupos de pesquisadores de Portugal, 
Canadá, Itália, França e Suíça. 
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Apoiamo-nos para essa reflexão em estudos dos teóricos da Arte, da Educação 

e do Teatro para evitar uma apreciação ingênua. Recorremos a fontes da educação 

como Paulo Freire, em especial ao texto Pedagogia da Autonomia (2015), bem como 

às contribuições entre educador e educando na construção e relação do 

conhecimento em Arte. Com relação à Arte utilizamos a Abordagem Triangular6 de 

Barbosa (1998) e sobre a especificidade do Teatro utilizamos Spolin (2006) na 

iniciação dos jogos teatrais e Boal (2015) na libertação do oprimido. 

Sendo assim, a estruturação dessa dissertação parte de um mergulho sobre o 

projeto “Minhas Narrativas”7, trazendo no primeiro capítulo um relato autobiográfico 

sobre o processo educacional que vivenciei enquanto aluno de ensino público e 

apresentando os conceitos-chave dessa pesquisa, a saber: narrativas 

autobiográficas, memória, jogos teatrais, jogos improvisacionais e princípios 

freireanos; além da relação passado e presente do ensino de Artes. Ratifico nesse 

capítulo a narrativa da minha trajetória como professor, dialogando com os autores 

citados. 

Em seguida adentro para o segundo capítulo no qual faço um detalhamento 

sobre a descrição dos lócus da pesquisa associando-os aos princípios freireanos 

durante a execução da proposta pedagógica e discussão do que seja autobiografia 

para enfim fazer uma descrição da proposta metodológica por mim desenvolvida na 

citada escola. 

O terceiro capítulo parte da descrição e análise do projeto “Minhas Narrativas” 

e das experiências vivenciadas com o alunado através da construção dialógica do 

ensino de Teatro na tentativa de compreender como as narrativas autobiográficas 

auxiliam nos processos de ensino do teatro. 

  

                                            
6 A Abordagem Triangular consiste em três momentos interligados para se construir conhecimentos em 
arte: contextualização histórica (conhecer a sua contextualização histórica); fazer artístico (fazer arte); 
apreciação artística (saber ler uma obra de arte). 
7 O projeto minhas narrativas foi desenvolvido na Escola Estadual em Tempo Integral Ambulatório 
Cardeal Câmara com o objetivo de ensinar o teatro a partir das narrativas autobiográficas dos alunos.  
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I CARROSSEL DE MEMÓRIAS: MEU PERCURSO, MINHA NARRATIVA 
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Minha paixão pelas Artes iniciou na infância, aos sete anos de idade quando 

me apresentava na escola e na igreja católica no povoado de Santo Antônio da Cobra, 

em Parelhas, Seridó Potiguar. Essas apresentações eram intermediadas pelos 

professores ou pela Catequese (figura 1). 

 

Figura 1 - Apresentação feita para Catequese. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os processos cênicos eram ditados por uma pessoa, geralmente um adulto, 

cuja fala de condução quase nunca levava em consideração a fala dos outros atores 

envolvidos naquele processo criativo. Era uma espécie de direção em que os 

atores/aprendizes teriam apenas que reproduzirem e não criarem.  

 

Figura 9 - Cena de um espetáculo da escola que representava um baile.

 

Fonte: Acervo pessoal. 



17 
 
 

A figura 2 mostra crianças dançando como se estivessem em um baile. Durante 

esse processo eu ainda criança propus fazer novos passos, como rodar minha dupla 

ou acrescentar algo, entretanto, a professora que organizou a apresentação, 

respondeu que “Não poderia fazer nada diferente do que ela fez, só um passo de um 

lado para o outro”, ou seja, era uma educação pautada na reprodução, quer de falas, 

quer de movimentos; portanto, neste caso, não podíamos modificar o passo, nem criar 

um novo movimento para ser incorporado à coreografia, tínhamos apenas que 

reproduzir como a professora mandava.  

Deste modo, naquela época, os momentos que melhor propiciavam a 

expressão do meu fazer artístico, partindo das minhas próprias vontades e desejos de 

fala se davam quando eu e meus amigos precisávamos participar de algum evento, 

como jogos, gincanas escolares e viagens de campo. Porém, havia também as 

limitações impostas pela nossa capacidade de captar recursos para viabilizar nossos 

processos, fosse para competir em jogos escolares de futebol ou outras competições 

que haviam no espaço escolar ou para as viagens de campo promovidas pela escola. 

Montávamos nossas cenas e apresentações partindo dos interesses de cada 

envolvido, somando o desejo coletivo e tentávamos dar à fala de cada um o papel que 

lhe cabia na construção daqueles processos. 

 

Figura 10 - Gincana escolar. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Nas gincanas escolares tínhamos alguns momentos em que o aluno produzia 

o que realmente queria expressar de acordo com sua liberdade de expressão. Temos 
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esse exemplo da Figura 3 que mostra uma apresentação que utilizava a linguagem 

do teatro e da dança pra falar um pouco sobre as nossas visões sobre violência e paz. 

No âmbito de minha vida familiar, eu recordo, também, da realidade dentro da 

minha casa, pois meus pais sempre foram envolvidos na organização geral do 

carnaval da Cobra8, local onde fui criado. Era uma espécie de ação cultural no 

município de Parelhas/RN. Naquela ocasião, a comunidade se desenvolvia em suas 

atividades carnavalescas em partes específicas do ano, na construção coletiva dentre 

vários blocos de rua como o Satnad, Alternados e Xixilado (figura 4), porém cada bloco 

de carnaval tinha sua particularidade, sendo necessário definir uma estética para a 

confecção das camisas que iriam identificar cada um deles, bem como criar músicas 

que eram cantadas pelos participantes de cada bloco no palco do evento além de 

outros elementos estéticos e artísticos que harmonizavam aquela produção cultural e 

caracterizavam as apresentações dos blocos durante os quatro dias de carnaval. 

 

Figura 11 - Bloco Xixilado se preparado para a apresentação. 

.  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Nesse período minha mãe também tinha um bloco chamado Xixilado que 

significa “sem vergonha no carnaval” e para fazer os “abadás” necessitava-se de 

patrocínio. Sendo assim, todos os integrantes do bloco, organizavam um evento/show 

com vários tipos de apresentações artísticas/culturais como dublagem, dança, 

dramatização e músicas de acordo com a capacidade e imaginação que cada um 

pudesse desenvolver e apresentar. Alugava-se um caminhão e as apresentações 

                                            
8 Um carnaval rural organizado por moradores do povoado Santo Antônio da Cobra para comemorar 
com seus blocos. 
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circulavam entre os povoados circunvizinhos e sempre conseguiam os recursos 

necessários para a execução do bloco carnavalesco. 

Essas memórias de tempos idos e de um passado não tão distante de meu 

universo com as artes, em especial com o carnaval, apresentam-se como 

experiências culturais que para Coelho (2001) se define como prática artístico-cultural: 

 

A ação cultural tem sua fonte, seu campo e seus instrumentos na produção 
simbólica de um grupo. E entre as formas do imaginário que a constituem, as 
da arte - ao lado de práticas culturais leigas, mítico-religiosas, etc., são 
privilegiadas, por mais que se diga o contrário. O trabalho com uma 
modalidade artística em particular pode até não ser do interesse de uma ação 
cultural específica. Mas, o que é vital à ação cultural é a operação com os 
princípios da prática em arte. (COELHO, 2001, p. 33) 

 

Presenciando todo esse processo com elementos da prática artística dentro de 

minha própria casa, eu tinha ideias e junto aos meus amigos escolhíamos as músicas 

e fazíamos as coreografias, dublagens e encenações. Pegávamos um texto e 

produzíamos “teatro” e, aos poucos, íamos ensinando um para o outro “como fazer” e 

quando percebíamos já estávamos com as cenas prontas para apresentar ao público 

daquele distrito.  

Outras vezes, montávamos um circo no quintal de casa e cobrávamos entrada 

para quem quisesse assistir e lembro que nunca faltava público para ver aquelas 

apresentações artísticas e que, se por um lado eram precárias no sentido de sua 

estética de circo, por outro lado, guardavam um grande valor para nossos 

aprendizados artísticos e nossos desejos de expressão. E muitas vezes as 

apresentações que eram criadas no quintal tomavam forma e acabavam sendo 

reapresentadas na escola em algumas datas comemorativas (figura 5). 
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Figura 12 - Apresentação na semana da criança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Eu sempre gostei de estar no palco passando minha arte aprendida à revelia 

da escola para as pessoas, como também adorava o processo de estar junto com 

outros colegas podendo trocar experiências e conhecimentos. Sempre acreditei que 

iria trabalhar e viver da Arte, mas meus pais sempre insinuavam as dificuldades 

inerentes a esta escolha. Ainda assim, nunca desisti das apresentações artísticas e 

durante um bom tempo adiei minha opção por uma graduação em Teatro com receio 

da não aceitação decorrente das preocupações manifestadas pelos meus pais.  

Portanto, não foi fácil, mas aos poucos fui criando coragem e falei para os meus 

pais que ia me inscrever no vestibular para concorrer a uma vaga no curso de 

Licenciatura em Teatro da UFRN. Para minha surpresa eles, que antes eram contra 

eu buscar a Arte como profissão, me apoiaram e disseram que eu poderia fazer o que 

eu achasse melhor. Essa decisão foi resultado de um processo de amadurecimento e 

do desejo de alcance de sonhos cultivados durante a infância e a adolescência.  

Narrado esse meu encontro com a Arte na minha infância com meus pais e 

colegas do povoado citado, bem como insinuado o desejo de ser professor de 

Arte/Teatro, passo a refletir sobre minha formação artística no âmbito da Educação 

Básica e o ensino das Artes. Em 1997 iniciei minha vida escolar enquanto aluno de 

uma escola estadual na zona rural do Seridó Potiguar. A escola chama-se Escola 

Estadual Manoel Norberto e nela, aos sete anos de idade, comecei a realizar as 

primeiras atividades que eram desenvolvidas nas aulas de Artes de uma forma mais 

sistematizada, porém pautada na pedagogia tradicional. 
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Um ensino pautado no que Eisner apud Barbosa (1997, p. 81) comenta sobre 

a educação tradicional e progressista: 

 

[...] se antes a escola prestava pouca atenção às necessidades das crianças, 
os progressistas super enfatizavam aquelas necessidades; se as aulas 
tradicionais eram rigidamente organizadas, os progressistas eram 
excessivamente cautelosos com qualquer tipo de ordem; se a educação 
tradicional estava destinada aos objetivos pré-estabelecidos, os 
progressistas frequentemente deixavam as aulas fluírem; se a educação 
tradicional negligenciava as particularidades individuais dos educandos e seu 
desenvolvimento, os progressistas enfatizaram erroneamente a necessidade 
de ensinar apenas o que a criança queria aprender. 

 
A assertiva da citação foi vivenciada por mim no espaço escolar quando as 

professoras, ora chamadas de “tias”9 nos obrigavam no ensino de Artes a repetir o 

que se era posto nesse ensino com desenhos mimeografados, danças com passos 

“coreografados” por elas que nos faziam repetir a cópia ou um teatro feito pela 

repetição do texto teatral sem que pudéssemos opinar ou discutir porque estávamos 

repetindo aquele modelo por elas instituído. 

 

Figura 13 - Cena na qual a professora apresentava teatro e os alunos faziam figuração. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

                                            
9  Termo utilizado na década de 60 pelas mães que recorriam à escola para cuidar dos seus filhos que 
segundo relatos se sentiam mais aliviadas em entregar os filhos à tia e não a professora, na tentativa 
de colocar a professora como uma extensão da família. E mais na frente Paulo freire se posiciona 
contrário a este termo, pois a professora tem seu papel de educar. 
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A figura 6 demonstra o quanto o ensino de Artes era tradicional. Neste modelo 

os alunos apenas reproduziam as instruções da professora que realizava todas as 

cenas sem que o aluno/intérprete tivesse oportunidade de dar voz à sua ação cênica. 

Essas encenações por mim vivenciadas e pelos demais colegas da época 

apresentavam uma estrutura completa em termos do que deveria se esperar de uma 

criação teatral, a saber: figurinos, cenários, pessoas tentando ser atores, música, etc., 

porém, o que não havia era o domínio da linguagem, de modo que os elementos ali 

reunidos pudessem significar e potencializar as intenções que estavam latentes no 

esforço de compor aqueles espetáculos. 

Na perspectiva de uma prática educativa inserida na esfera do ensino de Artes 

na escola e que, portanto, deveria ser contextualizada, apreciada e devidamente 

explicada, aquela experiência era conduzida a partir de critérios e parâmetros 

absolutamente alheios à nossa compreensão. Nada nos era explicado sobre o que 

estava acontecendo.  Por exemplo, nos apresentavam “o homem que solta o som”, e 

não à sonoplastia10. As “ordens” da professora, que tínhamos que seguir, advinham 

de uma autoridade inquestionável e não da compreensão do papel de uma Direção 

Teatral11 em um processo de encenação. Por sua vez, nosso papel de atores era 

chamado de “fazer drama” e não de “Atuação”,12 ou “Interpretação13”. Ainda assim, 

empiricamente, tentávamos estabelecer alguma relação entre a noção de atuação que 

víamos por meio dos atores na televisão e a nossa função naquela situação. 

Somados a essas encenações e aos modelos do desenho mimeografado e das 

colagens tal qual a professora queria nos desenhos de datas comemorativas, tinham 

as festividades sazonais da escola, como a páscoa, o dia das mães, os festejos 

juninos, o dia do soldado, dos pais, etc., que reproduziam o modelo da repetição sem 

reflexão do que estava se fazendo. 

Esse modelo de educação em Arte perdurou por muito tempo na educação 

brasileira visto que fomos regidos pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB de 1961 e 1971) 

em que tal ensino era tido como optativo na Educação Básica. 

                                            
10 “A sonoplastia é uma reconstituição artificial de ruídos, sejam eles naturais ou não. [...] Trata-se do 
“conjunto de acontecimentos sonoros que entra na composição musical”. (PAVIS, 2008, p.367) 
11  Artista responsável para organização cênica. 
12  É a arte em que o ator usa durante uma cena que consiste em imprimir, por meio de técnicas, ou 
intuição, na tentativa de dar vida ao personagem a partir da sua interpretação.  
13  Forma que o ator escolhe para realizar sua cena. 
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Vieira (2018), em análise da LDB n. 4024/61, diz que esta lei não definia quais 

as linguagens da Arte deveriam ser ensinadas no ensino primário e médio ficando a 

suposição de que tais linguagens artísticas não eram conteúdos, mesmo optativos 

nas práticas educativas do componente curricular Arte.  

É importante citar, ainda em consonância com Vieira (2018), que mesmo 

aparecendo timidamente nessa LDB, a Arte surgia com base na expressão e na 

liberdade de criação a partir do movimento Escola Novista liderado por Anísio Teixeira 

no Brasil. Ele foi grande incentivador do ensino da Arte para formação de professores 

nas escolas e um dos idealizadores do curso de Arte para formação de professores 

na Universidade de Brasília (UnB). 

Ainda amparando-se no autor citado, a presença da Arte no currículo escolar 

da educação básica, de acordo com a LDB n. 4024/61, foi marcada pela indefinição, 

ambiguidade e multiplicidade levando-se a questionar quais linguagens artísticas 

deveriam ser ensinadas no âmbito da escola. Tal questionamento perdurou na Lei de 

Diretrizes e Bases seguinte, Lei nº 5692/71, que embora tenha modificado a 

denominação do ensino de Arte para Educação Artística como componente 

obrigatório não definia quais linguagens deveriam ser ensinadas ao longo da 

educação básica. 

Acerca do fato da lei 5692/71 estipular a implantação de uma disciplina tão 

ampla14 no ensino regular, Vieira (2018) vai dizer que esta ampliação causou busca 

pela formação, o quanto mais rápida, de profissionais para atuarem na área. Isso 

desencadeou uma série de tentativas de formação de professores em grande escala 

sem antecedentes, o que causou grandes críticas por parte dos profissionais da 

época.  

O ensino de Artes na maioria das vezes era/é visto como apêndice para os 

outros componentes curriculares em que os professores usam das suas técnicas a fim 

de complementar sua argumentação em outras disciplinas na escola ou em datas 

comemorativas, deixando relegado ao segundo plano e muitas vezes usando tal 

ensino como uma mera atividade de lazer e recreação dos alunos. 

 

                                            
14 Observa‐se que o Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação (PRODIARTE) foi 

uma tentativa de inserir a Educação Artística nas escolas, assim como os cursos de graduação de 
licenciatura curta, os cursos rápidos e as parcerias com a Escolinha de Arte do Brasil (EAB).  (VIEIRA, 
2018, p. 39) 
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As atividades de teatro e dança somente eram reconhecidas quando faziam 
parte das festividades escolares na celebração de datas como Natal, Páscoa 
ou Independência, ou nas festas de final de período escolar. O teatro era 
tratado com uma única finalidade: a da apresentação. As crianças decoravam 
os textos e os movimentos cênicos eram marcados com rigor. (BRASIL, 1997, 
p.17) 

 

Faz-se, portanto, necessário na ação do educador de Arte para além das datas 

comemorativas, problematizar as visões preconcebidas que alimentam o senso 

comum acerca do trabalho artístico, assim como promover ações que eduquem os 

sujeitos em sociedade, possibilitando a compreensão do papel das Artes na Educação 

Básica, mas também em seus aspectos epistemológicos e econômicos, assim como 

ocorre nas demais áreas de atuação que gozam de maior aceitação enquanto campo 

de atuação profissional no seio de nossa sociedade.  

Nesta perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (BRASIL, 

1997) apresentam como objetivos gerais no ensino fundamental o desenvolvimento 

do aluno e da sua competência estética e artística dentro das diversas linguagens da 

Arte, sejam ela Artes Visuais, Dança, Música ou Teatro em que o educando possa 

produzir trabalhos pessoais e grupais, e apreciar e desfrutar dos bens artísticos de 

distintos povos e culturas ao longo do tempo e da contemporaneidade. 

Assim, partindo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil,1997) 

percebo que de certa maneira, mesmo de forma intuitiva, nos espaços escolares e 

não escolares, eu e meus amigos, no nosso fazer artístico, já intencionávamos para a 

apreciação e fazer da obra artística. Percebi que carregava comigo os mesmos 

preconceitos que interdiziam minha inclinação para o exercício profissional da Arte. 

Preconceitos estes que em primeira instância vinham dos meus pais, em 

segunda do modo como fui apresentado à Arte no espaço escolar como aluno num 

modelo de uma pedagogia tradicional e tecnicista e em terceira instância, de meus 

colegas professores que reproduziam os modelos de tal ensino sem se preocupar com 

o fazer, fruir e contextualizar que partisse das experiências do aluno; como que 

aceitando a opressão daquela interdição de minhas escolhas, ao identificar em mim a 

mesma fala que oprimia.  

Portanto, não aceitando o modelo instaurado, resolvi, no âmbito de um trabalho 

escolar que se propõe a refletir a partir da própria experiência, introduzir em minhas 

aulas as narrativas autobiográficas como outra forma de ensinar e aprender 

Arte/Teatro na escola.  
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Segundo Gaspar, Pereira e Passeggi (2012) na atualidade o processo da 

escrita sobre o que se faz/sente, tornou-se um recurso de pesquisa que analisa tanto 

o cotidiano quanto a prática profissional. Já com relação à educação, as narrativas 

autobiográficas são consideradas como um método de construção do conhecimento 

que fundamenta a reflexão pedagógica ressignificando a ação dos envolvidos. 

Na mesma perspectiva do pensamento dos autores citados, Josso (2004) 

acrescenta que trabalhar essas narrativas autobiográficas explicita a singularidade do 

indivíduo, bem como entrevê as associações universais, abrangendo o caráter 

processual da formação e da vida, que acontece nos espaços, tempos e nas diferentes 

dimensões humanas em busca de conhecimento. 

Nesse sentido, corroboro com o pensamento de Souza (2006) ao entender que 

a abordagem biográfica e a autobiografia das trajetórias de escolarização e formação 

são,  

 

[...] Tomadas como “narrativas de formação” inscrevem-se nesta abordagem 
epistemológica e metodológica, por compreendê-la como processo formativo 
e autoformativo, através das experiências dos atores em formação. Também 
porque esta abordagem constitui estratégia adequada e fértil para ampliar a 
compreensão do mundo escolar e de práticas culturais do cotidiano dos 
sujeitos em processo de formação. (SOUZA, 2006, p. 26) 

 

Essas narrativas autobiográficas podem ser vistas como memórias que fazem 

partem da realidade do aluno e, trazendo para a linguagem do Teatro, podemos 

transformar essas narrativas em dramaturgias, nas quais as pessoas que vivenciaram 

a construção artística se transformam em personagens e os locais onde aconteceram 

os fatos passam a ser os espaços cênicos e as ações cênicas, como também trabalhar 

todas as linguagens técnicas do teatro utilizando a própria vida do aluno. 

Refletindo tal modelo de ensino percebi que meus professores alijados por um 

ensino de Artes reprodutivista e tradicional, nos cerceavam de: 

  

Liberdade artística, enquanto qualidade que deveria estimular a fala do aluno 
e provocá-lo à experimentação; 
Autonomia, em que os alunos são corresponsáveis pelo desenvolvimento do 
processo, implicando-se ao lado dos educadores na obtenção dos resultados 
pretendidos; 
Criticidade, enquanto uma atitude que possibilite a produção de falas acerca 
do que está sendo produzido, tendo como referência conteúdos e produtos 
trazidos pelo professor de Teatro para a sala de aula com vistas a subsidiar 
a formação estética dos educandos em um processo de ensino daquela 
Linguagem Artística; 
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Trabalho Colaborativo, uma forma de organização do trabalho coletivo 
pautada no desenvolvimento do grupo, em que diferentes aspectos do 
processo de criação do espetáculo podem ser discutidos e cada um contribui 
com suas habilidades e saberes, por meio do diálogo organizado, valorizando 
o espírito coletivo da prática teatral. (DANTAS, 2016, p. 48-49) 

 
Não posso culpar meus professores da Educação Básica por nos incutir tal 

modelo de ensino uma vez que tenho a percepção de que foi dessa maneira que eles 

aprenderam em sua vida escolar e por isso acreditavam que esta era a melhor forma 

de ensinar Arte e que os documentos oficiais (LDB de 1961, 1971 e livros didáticos) 

reconheciam esse ensino como o melhor para a época. Ressaltando que foram 25 

anos para que essas leis fossem revistas, de 1971 a 1996. 

De acordo com a legislação brasileira para educação a lei de diretrizes e bases 

(LDB) de 1961 foi criada na tentativa de regularizar o ensino no Brasil, porém só em 

1971 passou a fazer parte do currículo escolar como Educação Artística, considerada 

uma “atividade educativa” e não uma disciplina. Apenas em 1996 é criado o Art. 26 da 

Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 que estabelece que a disciplina de artes seja 

obrigatória, e esta foi ratificada pela Lei 13.278/2016, que passou a incluir as artes 

visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos níveis da educação 

básica. 

Acredito que no fazer artístico deva acontecer o diálogo entre educandos e 

educadores, em oposição ao pensamento autoritário, diante da experiência que foi 

relatada, onde era imposta pela direção, coordenação ou pelo docente, sem que fosse 

dada ao aluno a oportunidade de manifestar seu posicionamento.  Neste sentido, 

convém lembrar o que diz Freire (2015) em relação à educação bancária: 

 

O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, e não bancária, 
é que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeito do seu pensar, 
discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita 
ou explicitamente, nas suas sugestões e nas dos seus companheiros. 
(FREIRE,2015, p. 166) 

 

O autor citado ressalta ainda o papel da educação em elevar o nível de 

consciência dos educandos a respeito de suas condições de vida; além de que a 

educação deve ter como meta estimular esses alunos a fim de que tenham condições 

de atuar numa perspectiva de transformação de sua realidade. Cabe, portanto, à 

escola, proporcionar ao educando o desenvolvimento da sua autonomia, criticidade, 
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liberdade criativa, através do acesso a um conhecimento que possibilite agir no mundo 

de acordo com a sociedade em que se está inserido.  

Nessa perspectiva, todo ser humano, a partir do momento que nasce já é 

inserido em uma sociedade com parâmetros organizacionais para manter a 

convivência em harmonia, baseando-se em políticas, culturas e educação.  Contudo, 

acredito ser extremamente importante que os sujeitos reconheçam que a realidade é 

mutável, e, portanto, pode e deve ser alterada por ele, a partir de suas vivências, 

crenças, etc.  

Seguindo este raciocínio e os relatos feitos anteriormente, me questiono sobre 

a necessidade de se ter um professor com formação adequada para assumir as aulas 

de Teatro, podendo proporcionar aos alunos tanto um melhor conhecimento acerca 

das especificidades desta linguagem artística, como também potencializar as 

experiências educativas em sua dimensão transformadora.  

 O papel do professor segundo Tardif (2007, p. 23): 

 

[...] não é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos por outros, 
não é somente um agente determinado por mecanismos sociais: é um ator 
no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir 
dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos 
e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais 
ele a estrutura e a orienta. 

 
Por isso, hoje, enquanto professor de Artes, reconheço muitas falhas geradas 

pelos meus professores desse componente curricular na escola, pois sou graduado 

em apenas uma das linguagens das Artes (Teatro) e tenho algumas limitações para 

lecionar as outras linguagens (Dança, Música e Artes Visuais). Portanto, há um 

problema grave com o sistema de ensino que insiste em querer um professor 

polivalente, sendo que o ideal seria ter um professor de cada área das artes 

lecionando apenas a linguagem de sua formação acadêmica. 

Assim, compreendo que ocorria essa mesma deficiência na formação da 

professora, como já citado, que não tinha formação na linguagem artística específica 

exercendo o Ensino de Arte de modo polivalente e sem os conhecimentos específicos 

necessários acerca da linguagem artística abordada naquelas aulas, em especial no 

que diz respeito à linguagem do Teatro. 

Recorro novamente a Vieira (2018, p.39) para o entendimento desse professor 

polivalente em Arte: 
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A Educação Artística, compreendida como atividade polivalente, desarticulou 
o ensino da Arte em si, pois esta perdeu sua identidade dentro da realidade 
escolar. A partir da não‐ obrigatoriedade do ensino desse componente 
curricular, as escolas não se preocuparam em inserir profissionais 
especializados para tal ensino, o que restringiu seu ensino a escolas 
especializadas, elitizando‐se, assim, o acesso ao ensino de Arte. O Teatro 
enquanto manifestação artística, assim como a Dança, ficaram à parte da 
Educação Artística, pois ocupavam papel apenas nas festas comemorativas 
e nas atividades recreativas, visto que a ênfase desta disciplina passou a ser 
nas artes plásticas. 

 

Um professor com qualificação específica e formação adequada em Teatro 

poderia ter contribuído para a melhoria de compreensão acerca daquelas encenações 

e, consequentemente, da importância daquela experiência para o meu processo de 

formação e dos educandos daquela escola. 

Em vez disso, a disciplina Artes acabava ficando à disposição dos professores 

que tivessem disponibilidade para preencher sua carga horária com aquelas 

atividades que, em geral, eram “ocupadas” por professores de Geografia, História, e 

até mesmo de Matemática, que assumiam o componente curricular e muitas vezes 

utilizavam o horário da aula de Artes para concluir alguma atividade de outra disciplina 

que lecionava. 

Era um processo educacional relegado ao sabor das contingências e cujo perfil 

pedagógico poderia ser classificado, dadas as devidas proporções e reconhecidas as 

devidas diferenças, de acordo com que Freire (2015) apontou como “educação 

bancária”, voltada basicamente para depositar conhecimentos nos alunos e cuja fala 

está centrada apenas no professor esquecendo o diálogo entre os envolvidos. 

A partir do momento em que o aluno entra no Ensino Fundamental I até o 

Ensino Médio é importante que ele tenha acesso às linguagens artísticas 

considerando-se suas especificidades como linguagens que podem ser desenvolvidas 

por meio da experiência e da problematização de seus conceitos fundantes.  

Tive, de certa maneira, acesso ao ensino de Artes, embora este fosse pautado 

numa pedagogia tradicional e posteriormente tecnicista, mas, mesmo assim tal 

ensinamento não me privou de escolher a Arte/Teatro como profissão.  

O sonho de infância e adolescência começou a se tornar realidade ao cursar 

Licenciatura em Teatro na UFRN no ano de 2013, onde vivenciei os processos 

artísticos com mais autonomia. Como não defendo hierarquias entre práticas teatrais, 

nem considero que exista alguma que seja superior a outra, acredito no 

desenvolvimento de profissionais de teatro engajados nas mais diversas esferas desta 
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atividade, que deve se aplicar tanto às questões do palco, mas, também às questões 

de formação, tanto de outros profissionais de teatro como do público. 

Todos, calouros de Teatro, quando chegamos ao curso, trazemos conosco a 

bagagem de nossas experiências teatrais vividas nos diversos espaços de nossa 

formação escolar e cultural. Araújo (2005), em sua tese, aponta caminhos acerca da 

formação de professores na Licenciatura e sugere a organização de semestres letivos 

em forma de um diálogo pedagógico, no qual o 1º semestre deveria focar em um 

Estudo da Realidade, de modo a oportunizar aos discentes a retomada e 

problematização do repertório de práticas e concepções que trazem acerca do Teatro 

e outras formas espetaculares. 

 

Discussão de diferentes concepções de teatro, enquanto práticas artísticas 
culturais, contextualizadas em relação a outras formas espetaculares, 
reconhecendo as especificidades do teatro enquanto área do conhecimento 
por meio de problematizações de aspectos éticos, estéticos, metodológicos e 
educacionais. (ARAÚJO, 2005, p.15) 

 

O professor de Teatro que consegue associar essas várias vertentes da prática 

teatral em seu trabalho, consegue desenvolver uma visão mais ampla com relação ao 

conhecimento produzido nesta área, pois ele não se prende em ver apenas um dos 

lados de uma moeda, mas sim, busca entender todo o sistema de trocas e relações 

que caracteriza a sua área de conhecimento. Nessa perspectiva, durante toda a 

graduação tive mais de cinquenta componentes curriculares que me possibilitaram 

aprendizados tanto para práticas artísticas quanto para as pedagógicas aperfeiçoando 

minha formação enquanto professor. 

As disciplinas da graduação em licenciatura em Teatro que mais me ajudaram 

no desenvolvimento dessa pesquisa de mestrado foram Jogo e Cena I15,através da 

qual desenvolvi a capacidade de articular teoria e prática do jogo cênico, criação de 

cenas e/ou situações dramáticas a partir da ação individual e coletiva, articulação dos 

processos de criação a partir da noção de jogo visando à composição cênica; 

Conscientização Corporal16, na qual aprendi na prática as potencialidades do meu 

                                            
15 Disciplina ministrada pelo professor Robson Haderchpek no semestre 2013.1, no curso de 
Licenciatura em Teatro-UFRN. 
16 Disciplina ministrada pela professora Nara Salles no semestre 2013.1, no curso de Licenciatura em 
Teatro-UFRN. 
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corpo, como acessar as memórias, marcas e ressignificações; e Cenografia I17, com 

a qual pude desenvolver a cartografia como uma ferramenta de construção cênica do 

espaço, utilizando a própria vida como referência para a criação. 

Destarte, participei como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) durante 2 anos, atuando no cotidiano escolar na Escola 

Municipal Veríssimo de Melo, tendo a oportunidade de participar de maneira ativa das 

experiências e práticas de Ensino de Teatro construídas com Prof. Ms. Leandro 

Augusto Cavalcante, professor de Teatro na referida escola e supervisor do grupo 

com o qual atuei, ao lado de outros bolsistas do PIBID/TEATRO e dos alunos18. 

O professor Leandro Cavalcante desenvolvia o projeto “Vero da Arte”, do qual 

participei como bolsista PIBID. O projeto desenvolvia processos de criação cênica 

enquanto objetos de aprendizagem acerca das práticas teatrais e do Teatro como área 

de conhecimento. No processo ele procurava abordar seu trabalho e sua arte na 

escola de forma híbrida, baseando suas práticas educativas em Ensino de Teatro em 

processos de montagem de encenações a partir de contos, histórias, mitos, lendas e 

parlendas, presentes no bairro. 

Entretanto, tudo isso acontecia nas aulas da disciplina Artes-Teatro com alunos 

do 9º ano para que os bolsistas do PIBID pudessem enxergar que a sala de aula pode 

sofrer alterações e que a educação e o ensino do Teatro nas escolas regulares não 

são apenas quadro e giz. Apesar das minhas aulas serem de Artes, quando ia 

ministrá-las acabava sendo mais voltava para o Teatro, sempre ficava atento para 

construir um planejamento de aula com as mesmas perspectivas observada enquanto 

Pibidiano19, mas com minhas singularidades. 

A educação que o professor buscava construir junto com os alunos utilizava 

formas criativas, visando conscientizar e humanizar as relações construídas em 

diálogo, na perspectiva de instrumentalizá-los enquanto cidadãos portadores de 

posicionamentos crítico-social. Tanto buscava construir o conhecimento do aluno para 

a vida acadêmica/escolar através da arte, como também prepará-los para o mundo 

que os rodeava. 

Este aspecto se associa com o que fala Cavalcante (2014, p. 110) sobre a 

                                            
17 Disciplina ministrada pelo professor Sávio Araújo no semestre 2014.1, no curso de Licenciatura em 
Teatro-UFRN. 
18 Um total de 120 alunos da citada escola participaram do projeto referenciado. Meu lócus de atuação 
foi na turma do 9º ano “c”, composta por cerca de 30 alunos. 
19 Bolsista do PIBID. 
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construção de cenas: 

 

O teatro nesta fase funciona como um ponto de partida para o 
desenvolvimento das relações interpessoais, onde a consciência pessoal do 
sujeito será consequência da mediação do grupo. A emoção vivenciada na 
construção de uma peça teatral nutre-se do efeito que causa no outro, e 
exatamente pelo seu poder de contágio consegue desenvolver relações 
interindividuais nas quais se contorna a personalidade de cada um.  
 

 
Ou seja, o teatro ajuda a desenvolver dentro das relações diferentes tipos de 

conhecimento para o aluno, vivenciados pelas experiências interpessoais; pois não é 

tão fácil fazer com que os alunos entendam seu papel enquanto espectador 

emancipado e seu poder individual de autotransformação. Sendo assim, toda a 

maturidade auxiliará num processo de construção para que se enxerguem como 

indivíduos autônomos e coletivos.  

Em relação aos alunos da Escola Verissimo de Melo, acredito que de acordo 

com suas vivências durante as práticas cênicas, o contato com o jogo lhes 

proporcionou um desenvolvimento ao assumirem a atitude reflexiva como criadores 

autênticos dos seus percursos artísticos: “Alunos conscientes de suas ações como 

dirigentes de um processo que estimula uma formação crítica em posição ao mundo 

refeito na relação com o outro”. (CAVALCANTE, 2014, p.227) 

Portanto, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) é uma iniciativa que visa proporcionar aos estudantes de licenciatura de 

instituição de ensino superior um contato com a realidade escolar, que possibilite 

conhecimentos para sua formação enquanto futuros professores. Tudo isso em 

parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino, promovendo a 

inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início de sua 

formação e desenvolvendo atividades sob orientação de um docente da licenciatura e 

um professor da escola pública da área contemplada.  

Essa possibilidade de relacionar as disciplinas do curso às atividades do projeto 

de iniciação à docência corroborou para a formação dos bolsistas enquanto 

professores de forma mais integrada, de tal maneira que a organização curricular do 

curso, sozinha, não faria, pois a participação no projeto nos propicia uma melhor 

compreensão acerca da relação vivenciada de maneira muito mais próxima da 
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realidade dos espaços onde, potencialmente, nós iremos atuar ao longo de nossas 

carreiras profissionais.  

Nesse momento do diálogo pedagógico se faz necessário discutir sobre os 

tipos de teatro que os discentes praticaram e praticam e quais as novas experiências 

teatrais que gostariam de realizar. Assim, podemos refletir e aprender com nossas 

práticas artísticas, bem como, contextualizá-las, associando-as com outras 

experiências e construindo conhecimento sobre esses processos, agora abordados à 

luz das discussões inerentes a uma Licenciatura em Teatro. 

Retomando minha formação inicial, creio que ela produziu em mim significados 

e me tocou, serviu de experiência construtiva para uma ideia de aprendizagem 

significativa levando-me a questionar enquanto professor e pesquisador qual o papel 

do ensino de Arte no espaço escolar. Nessa produção de significados e apesar de ter 

sido silenciado e seguido o modelo proposto para tal ensino, questiono e reflito esse 

modelo pautado numa aprendizagem tradicional de transmissão de conhecimento de 

ensino de Arte na escola. 

Muitos equívocos são cometidos decorrentes desses aspectos formativos que 

colocam o professor num patamar superior ao aluno. É preciso reconhecer que a 

educação como um processo contínuo de transformação deve abordar tanto o 

docente quanto o aluno como construtores de conhecimentos numa perspectiva 

dialógica horizontal em que ambos são personagens importantes no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Nessas minhas narrativas compreendo que o espaço de pesquisa dos 

professores pode ser a sala de aula, seu entorno e as relações que a experiência 

educativa estabelece com o mundo à sua volta. Defendo que o docente, em especial 

o de Artes, possa abordar reflexões acerca dos processos educativos que organizam 

a experiência junto aos seus pares dentro e fora do espaço escolar como seu próprio 

laboratório de pesquisa.  

Nesta perspectiva, a partir dos espaços de pesquisa propiciados pela prática 

docente busquei o desenvolvimento de reflexões metodológicas e interlocuções com 

as referências que fundamentam as práticas em Arte/Teatro e em Educação e 

delimitam os objetos de estudo de acordo com o foco da investigação aqui 

desenvolvida, de modo que a pesquisa pudesse ser praticada tanto dentro quanto fora 

dos muros da Universidade. 
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 Por acreditar nessa perspectiva ratifico meu objeto de estudo a partir de 

minhas práticas e vivências no espaço escolar com o ensino de Artes, em particular o 

ensino de Teatro, tentando extrair contribuições para minha formação enquanto 

docente e cidadão ativo de uma sociedade que necessita de mudanças, assim como 

minhas práticas artísticas no espaço escolar. Por isso, compartilho do pensamento de 

Shön (2000) de que o conhecimento do professor deve formar-se sobre a experiência, 

por meio da experimentação, ação e sob a luz da reflexão que podemos ter em 

situações diversas. Levando em consideração esses aspectos, o docente deve se 

dispor a pensar a sua ação para ser capaz de planejar e elaborar uma proposição de 

aula que esteja comprometida com a qualidade da aprendizagem. 

A partir de tais reflexões, revendo minhas memórias esparsas de aluno e 

professor, situo o lócus dessa pesquisa também como uma narrativa autobiográfica. 
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II – SITUANDO O LÓCUS DA PESQUISA 
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A Escola Estadual em Tempo Integral Ambulatório Cardeal Câmara 

(EETIACC)20 (figura 7), atende ao Ensino Fundamental e funcionava provisoriamente 

dentro da Escola Estadual Dr. Lavoisier Maia que atendia aos alunos do Ensino 

Fundamental II.  

 

 

Figura 14 - Fachada da escola. 

 

Fonte: Google Maps. 

 

A escola está localizada na rua Dr. João Marcelino, s/n, no bairro Nova Betânia, 

Mossoró (RN). Tal bairro é considerado “nobre” na cidade e teve aproximadamente 

146 alunos matriculados no ano de 2016 de diversos bairros vizinhos, tais como 

Abolição I, Abolição II, Aeroporto, dentre outros.  De acordo com a matrícula de 2016, 

59% dos alunos faziam parte do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) 

através do Programa Bolsa Família e grande parte chegava à escola em transporte 

de familiares. 

A direção da escola só aceitou o funcionamento dentro de outra na expectativa 

de se mudar para o prédio da Escola Estadual Adélia Gomes, localizada na Rua 

Eutiquiano Réis, SN, bairro Abolição II que estava fechado e, portanto, havia a 

expectativa de receber o prédio reformado e poder ficar definitivamente naquele 

espaço para que fosse possível executar o Projeto Piloto de Educação Integral em 

                                            
20 O primeiro nome da escola foi Ambulatório Cardeal Câmara, por ter como finalidade promover a 

assistência a crianças que vivia em risco e vulnerabilidade social e econômica, dando suporte alimentar, 
médico ambulatorial, dentária e pré–profissional. Tinha uma equipe formada por: 01 diretor e assistente 
médico; 01 atendente de ambulatório; 01 enfermeira; 01 diretora pedagógica; 03 professoras; 01 
porteira que também ocupava a função de zeladora e 01 cozinheira. Fundada no dia 9 maio de 1949 a 
escolha do nome se deu em homenagem ao Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, patrono da escola. 
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Tempo Integral. A comunidade escolar de modo geral (alunos, professores, 

funcionários e gestores) se considerava como “estranhos” na Escola Estadual Dr. 

Lavoisier Maia, pois sabiam que estariam naquele espaço de passagem enquanto o 

outro prédio estava sendo reformado.  

Para o funcionamento21 na escola Dr. Lavoisier Maia foram disponibilizadas 

cinco salas de aulas, uma sala de recurso que funcionava dentro do laboratório de 

informática, uma diretoria que trabalhava junto com o apoio pedagógico em uma 

pequena sala, uma secretaria que também era usada como sala dos professores e a 

quadra (em estado de deterioração) para realizar as atividades de Educação Física e 

esporte. 

No que diz respeito ao quadro funcional, a escola tinha em 2016 um total de 34 

funcionário(a)s composto pelas equipes técnico-administrativa, pedagógica e de 

apoio. O corpo docente era formado por onze (11) professores sendo que nove (09) 

deles ministravam aulas em sala de aula e dois outros professores em salas 

improvisadas. E além do corpo docente havia quatro (04) monitores responsáveis pelo 

Programa Mais Educação.  

Tal corpo docente era constituído, em sua maioria, por pedagogas, sendo eu o 

único com formação em uma das linguagens da área de Artes (Licenciatura em 

Teatro). Outras três professoras que também lecionavam a disciplina de Artes eram 

pedagogas e completavam suas cargas horárias com aulas desse componente 

curricular amparada pela Lei para trabalhar com as crianças. Entretanto, se houvesse 

um profissional habilitado para tal ensino da Arte poderia trabalhar mais 

profundamente a sua linguagem artística através dos conhecimentos técnicos 

desenvolvidos na universidade para ampliar o conhecimento dos alunos. 

Portanto, o quadro de professores não era adequado para a proposta de Escola 

em Tempo Integral e não atendia às demandas da escola. Assim, o quadro foi 

complementado por monitores do Programa Mais Educação22. Segundo a direção da 

escola foram feitas várias solicitações a Diretoria Regional de Educação (DIREC), mas 

                                            
21 No Projeto Político Pedagógico (PPP) da referida escola está colocando que os espaços físicos são 

compostos de salas individuais para atender seus alunos, por exemplo, “01 Sala de direção e 01 sala 
de coordenação” quando na verdade existia apenas uma pequena sala que era utilizada para comportar 
as duas funções. Ainda no PPP é colocado que a escola tinha “07 salas de aula”, porém só existiam 
cinco que eram revezadas de acordo com as disciplinas e quando estavam acontecendo as aulas 
concomitantemente, as que eram ministradas pelos monitores tinham que se deslocar para o pátio. 
22 Uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em 
língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de 
crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola. 
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nunca chegaram os profissionais que a escola necessitava para complementar o 

quadro de professores. 

A relação entre Coordenação Pedagógica23 e os professores era na maioria 

das vezes construtiva, tentado manter através de uma horizontalidade o diálogo na 

busca de soluções para os problemas encontrados no âmbito escolar. Contudo, a 

Coordenação não estava muito preocupada com a relação qualitativa da metodologia 

que o professor estava desenvolvendo com os alunos, mas sim se estes estavam 

dando expediente independente de suas práticas pedagógicas e problematização de 

conteúdo.  

A referida escola tem eleição para gestão Escolar e essa aconteceu por meio 

de processo eleitoral através de uma escolha feita por meio do voto direto em que os 

pais, funcionários, professores e alunos participaram do processo organizado pelo 

conselho escolar24. 

Na teoria a escola tentava funcionar em tempo “integral” (matutino e 

vespertino), todavia, na prática, acabava ofertando as disciplinas obrigatórias do 1º, 

2º e 3º ano do Ensino Fundamental, ou seja, séries iniciais, pela manhã e a dos 4º e 

5º anos à tarde.  No contraturno as disciplinas suplementares acabavam sendo as do 

Programa Mais Educação para cumprir o horário pré-estabelecido e manter as 

crianças entretidas.  

Zanardi (2016) apresenta as condições em que a Educação Integral acaba 

funcionando durante as aulas de Matemática e Português limitando-se à revisão de 

conteúdos sem a menor preocupação com os diferentes níveis cognitivos dos alunos, 

enquanto a Educação Física, privilegia somente o aspecto do lazer. Segundo Zardini 

(2016), de acordo com as entrevistas por ele realizadas com os professores(as) 

destas áreas ficou evidenciado que a compreensão de Escola em Tempo Integral se 

restringe ao ato de “tirar as crianças das ruas” dando uma ocupação dentro do 

ambiente escolar. E não existe um modelo comum ofertado em todo o Brasil, no que 

pese às diretrizes estabelecidas pelo MEC. 

                                            
23 Ressalta-se que a partir do PPP da escola não constava nada voltado às atribuições do coordenador 

escolar, a não ser, os planejamentos semanais que quase nunca aconteciam. 
24 O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no interior de uma 
escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar, como: alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e 
comunidade externa. 
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Devido a escola funcionar dentro de outra, isso prejudicava diretamente o 

convívio escolar de ambas, pois havia inúmeras situações de conflitos entre os alunos 

das duas escolas, sendo uma do Ensino Fundamental I e a outra do Ensino 

Fundamental II, logo de faixa-etárias diferentes, e funcionando nos mesmos horários.  

Existia desentendimento entres os funcionários das referidas escolas relacionados à 

utilização dos espaços comuns, pois quando se pretendia utilizar um determinado 

espaço para aulas corporais, reuniões ou eventos, na maioria das vezes ele já estava 

ocupado, causando uma situação desagradável. 

Era comum ouvir da direção, coordenação, professores e funcionários que se 

a escola estivesse funcionando dentro da própria sede poderia proporcionar um 

ensino com melhor qualidade, pois poderiam utilizar outros espaços sem precisar se 

preocupar se estariam ocupados. Os alunos também reclamavam que não podiam 

brincar nos pátios da escola, pois os discentes maiores (da outra escola) batiam ou 

ameaçavam e estes menores se sentiam como intrusos naquele ambiente escolar. 

Com os espaços reduzidos para um funcionamento em tempo integral do 

ensino nessa escola, as propostas didáticas por mais que visassem desenvolver algo 

novo no que diz respeito à Escola em Tempo Integral acabavam não acontecendo 

porque as aulas da matriz obrigatória como Artes, Matemática, Geografia, Português, 

História e Ciências eram desenvolvidas apenas dentro do espaço da sala de aula 

regular junto com outras disciplinas suplementares, a exemplo do Letramento 

Matemático e Letramento Português, enquanto que as disciplinas de Educação 

Cultural e Artística (ministradas por monitores de Dança, Teatro, Capoeira e Música 

do Programa Mais Educação) e Educação Física utilizavam outros espaços da escola. 

Essas reduções de espaço como propunha a Escola em Tempo Integral não 

foram problematizadas entre os professores, alunos e funcionários causando, de certa 

maneira, um desconforto e indo contra a proposição do Projeto Pedagógico da escola. 

A escola esticou o tempo de funcionamento, mas não possibilitou meios para que os 

alunos (re) significassem os tempos e os espaços escolares, pois eles já tinham o 

Programa Mais Educação e o corpo docente, técnico e gestor nunca utilizou os 

espaços para refletir sobre eles. 

Na Escola Estadual em Tempo Integral Ambulatório Cardeal Câmara há 

ausência de espaço físico para atender o aluno, pois, por funcionar em outro espaço 

escolar não tinha infraestrutura necessária para comportar a demanda apresentada, 

além da falta de diálogo entre oficineiros e coordenação do Programa Mais Educação. 
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Todo esse processo era desenvolvido para começar a incorporar nas escolas 

o ensino em tempo integral. Segundo o portal do Ministério da Educação (MEC) a 

escola em tempo integral, 

 

[...] representa a opção por um projeto educativo integrado, em sintonia com 
a vida, as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Um 
projeto em que crianças, adolescentes e jovens são vistos como cidadãos de 
direitos em todas as suas dimensões. Não se trata apenas de seu 
desenvolvimento intelectual, mas também do físico, do cuidado com sua 
saúde, além do oferecimento de oportunidades para que desfrute e produza 
arte, conheça e valorize sua história e seu patrimônio cultural, tenha uma 
atitude responsável diante da natureza, aprenda a respeitar os direitos 
humanos e os das crianças e adolescentes, seja um cidadão criativo, 
empreendedor e participante, consciente de suas responsabilidades e 
direitos, capaz de ajudar o país e a humanidade a se tornarem cada vez mais 
justos e solidários, a respeitar as diferenças e a promover a convivência 
pacífica e fraterna entre todos. (BRASIL/MEC, 2018). 

 

Como mostra o documento elaborado pelo MEC há inúmeros pontos positivos 

para garantir um ensino de qualidade. Porém, na prática, a realidade não condiz com 

o que é posto, porque a escola não tem apoio necessário de outros profissionais para 

ajudar no desenvolvimento intelectual, físico, de saúde e artístico dos alunos, e não 

tem também espaços físicos estruturais para o ensino de Artes. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2011, baseado no PNE de 2001, vai 

defender que o ensino em tempo integral junto com a ampliação da jornada escolar 

ajuda a desenvolver bons resultados. Devido ao atendimento em tempo integral, é 

proporcionado ao aluno uma orientação a mais no cumprimento dos deveres 

escolares, bem como uma ampliação do repertório através das atividades artísticas, 

atividades esportivas e alimentação adequada, com o intuito de reduzir as 

desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de 

aprendizagem dentro do espaço escolar.  

 Para atender as necessidades de ampliação do repertorio dos alunos, as aulas 

práticas que exigiam movimentação eram ministradas no mesmo espaço de outros 

componentes curriculares em sala de aula com carteiras. Então, a alternativa utilizada 

para solucionar tal situação era levar os alunos para o refeitório, caso estivesse livre, 

embaixo de árvore ou parque para que a prática da Arte/Teatro fosse (re)significada 

e oportunizasse aos educandos outros olhares no ambiente escolar e fora dele. 

Como professor dessa escola percebi que todas as aulas que ocorriam fora da 

sala de aula não contribuíam para o processo de ensino e aprendizagem posto que 
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elas refletiam um não compromisso pedagógico devido à falta de domínio dos 

conhecimentos teóricos do monitor em não entender o jogo como uma ferramenta de 

ensino, apenas como algo lúdico. Essas aulas, principalmente as do Programa Mais 

Educação sinalizavam para o aluno que ele estava ali apenas para “brincar”, como um 

passatempo em meio às disciplinas obrigatórias.  Isso não quer dizer que não possam 

acontecer aulas brincando, muito pelo contrário, é até mais prazeroso aprender 

fazendo o que se gosta, porém, o que acontecia era que as atividades eram 

executadas e não problematizadas para que se pudesse atender o real sentido de 

uma escola em tempo integral. 

Semelhante a isto, Aguiar (2016), em sua escrita dissertativa, coloca sobre o 

programa Mais Educação e suas dificuldades que não eram simplesmente como 

“implementados” no contexto da prática, mas estando sujeito à interpretação e, 

portanto, à “recriação” dentro dos limites e possibilidades dos participantes do 

programa; além de que a verba destinada para as ações do referido programa 

dificultava o encontro de oficineiro que atuassem nas áreas específicas. 

Quanto ao Projeto Político Pedagógico (PPP), segundo a minha leitura sobre o 

documento, percebi que existem alguns equívocos. A princípio, na introdução 

apresenta-se que foi elaborado em coletivo com todos da comunidade escolar, porém 

algumas professoras e funcionárias, durante conversas no intervalo, alegaram que 

não participaram da elaboração desse documento e que essa escrita ficou a cargo 

das supervisoras da escola, não se apresentando como um instrumento de reflexão, 

avaliação, discussão e fundamentalmente tomada de decisões que assegurassem o 

cumprimento dos dispositivos legais na efetivação dos direitos de nossas crianças a 

uma educação de qualidade. 

Por mais que o PPP diga que “[...] O trabalho pedagógico de toda a escola é 

planejado através de encontros semanais entre professores, equipe de apoio 

pedagógico, sempre buscando o aprimoramento através dos Encontros de Formação 

Continuada [...]” (CÂMARA, 2016, p.11), tais planejamentos só “aconteciam” quando 

haviam sábados letivos mensais. Entretanto, metade do tempo era destinado aos 

informes que acabavam prejudicando a execução do planejamento deixando para 

uma próxima oportunidade que acabava sendo esquecida.   

Cabe citar que, por mais que não fosse efetivado o tempo integral na escola de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo MEC para esse tempo de ensino, a escola 
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estava trabalhando os conteúdos curriculares através da Pedagogia de Projetos25, 

além de desenvolver o projeto social federal “Mais Educação” através de aulas de 

Letramento Português, Letramento Matemático, Karatê, Dança, Música e Teatro, que, 

de certa maneira supriria a necessidade de ocupação dos alunos no tempo integral.  

Mesmo com a falha na elaboração do PPP da escola, quando se tratava dos 

componentes curriculares a escola visava uma perspectiva interdisciplinar como 

mostra a citação a seguir extraída do PPP: 

 

Os Componentes Curriculares do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano das 
escolas de tempo integral terão carga horária definida para cada área do 
conhecimento e devem trabalhar as dimensões cognitivas, afetivas, corporais 
e socioculturais de forma interdisciplinar e contextualizada, bem como, 
desenvolver os objetivos de aprendizagem e temas geradores orientados 
pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC. As diretrizes norteiam o 
currículo e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação 
básica comum a todos. (CÂMARA, 2016, p. 16-17) 

 

Entretanto, a maioria dos professores realizava seus planejamentos individuais, 

e quando era adotado um projeto que fosse comum a todos os componentes 

curriculares, cada um escolhia uma temática e desenvolvia sua proposta metodológica 

voltada ao projeto com os conteúdos específicos sem acontecer a 

interdisciplinaridade, pois não havia diálogo com as outras disciplinas. 

De certa maneira, por mais que houvesse um projeto comum a toda escola, o 

processo de interdisciplinaridade não acontecia por conta da existência de subprojetos 

individuais. Sobre interdisciplinaridade recorro a Japiassú (1976, p. 75) quando ratifica 

que,  

 

[...] Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um empreendimento 
interdisciplinar todas as vezes em que ele conseguir incorporar os resultados 
de várias especialidades, que toma de empréstimo a outras disciplinas certos 
instrumentos e técnicas metodológicos, fazendo uso dos esquemas 
conceituais e das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a 
fim de fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados 
e julgados. Donde podemos dizer que o papel específico da atividade 
interdisciplinar consiste, primordialmente, em lançar uma ponte para ligar as 
fronteiras que haviam sido estabelecidas anteriormente entre as disciplinas 
com o objetivo preciso de assegurar a cada uma seu caráter propriamente 
positivo, segundo modos particulares e com resultados específicos.  

 

                                            
25 Metodologia de ensino pautada em trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção 
dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas em projetos, de forma coletiva, entre 
alunos e professores. 
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Nesse contexto, o papel da interdisciplinaridade nos componentes curriculares 

da escola e dentro do PPP é buscar uma utilização qualificada do tempo para 

desenvolver atividades educativas interdisciplinares no campo das ciências, da 

cultura, da tecnologia, das artes, dentre outras, bem como as vivências e práticas 

socioculturais numa ideia de educação integral que propicie ao educando o 

desenvolvimento físico, afetivo, cultural, social, ético e cognitivo. 

No que concerne à metodologia proposta pela EETIACC para os professores, 

ela era igual para todas as disciplinas, desde que se considerasse a pedagogia de 

projetos, a interdisciplinaridade, a transversalidade, a problematização, a investigação 

científica, as necessidades individuais e coletivas do grupo e o acesso à tecnologia 

da informação como ferramentas de apoio metodológico ao trabalho pedagógico.  

No que diz respeito ao componente curricular de Artes não havia nenhuma 

especificidade para o professor dessa área, apenas que este ensino, segundo o 

Projeto Político Pedagógico, atendesse à Base Nacional Comum Curricular (BNCC26). 

A BNCC apresenta uma nova proposta de ensino, relacionado à 

aprendizagem da criança a partir do conteúdo proposto naquele ano/série, levando 

em consideração alguns aspectos, dentre eles, a idade que o aluno se encontra e a 

relevância do aprendizado contínuo. Então, esta proposta tenta trabalhar os 

conteúdos em diálogo com a realidade local e regional, assim como trabalhar as 

necessidades da comunidade onde o aluno está inserido.  

Enquanto professor acho que a BNCC, ao tentar trabalhar uma unidade entre 

os conteúdos trabalhados em todo país, deixa a desejar, pois apesar de falar sobre 

estratégias de melhoraria da qualidade do ensino, não apresenta essas estratégias 

que os professores podem utilizar em suas práticas pedagógicas, além de esquecer 

o caráter continental que o Brasil tem através das diversidades culturais, geográficas 

e suas peculiaridades, desconsiderando a singularidade de cada região. 

Vieira (2018) faz uma análise da proposição da BNCC para o ensino 

fundamental. O autor questiona qual o lugar reservado às Artes na Base Nacional 

Comum Curricular e ao questioná-lo introduz os desafios e as possibilidades dessa 

                                            
26 Esse documento que organiza a educação básica brasileira teve três versões e consultas públicas 

para sua gestação e disseminação nos estados do país para que este tenha uma base comum 
curricular nacional. 
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base para o componente curricular em tela e suas problemáticas reveladas. De acordo 

com o autor, 

 

Deve-se lembrar que essa não é uma discussão nova, uma vez que a 
Constituição Brasileira de 1988 já sinalizava em seu Art. 210 indicação da 
fixação de ‘[...] conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e o respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais’ (BRASIL, 1988, Art. 210), discussão 
retomada na LDB nº 9394/96 que destaca que as instituições de ensino 
elaborem os seus currículos para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 
e Ensino Médio a partir da base comum nacional, mas respeitando suas 
características regionais, culturais, sociais e econômicas, o que a Lei chama 
de parte diversificada, cuja função é contextualizar o ensino em situações 
específicas. (VIEIRA, 2018, p. 98)  

 
Vieira (2018) coloca ainda que o Conselho Nacional de Educação em relação 

às Diretrizes Nacionais para a Educação Básica vai dizer que a Arte em suas 

diferentes linguagens artísticas se constitui como parte integrante da base nacional 

comum, no entanto, na crise revelada, esta área de conhecimento retroagiu 

empobrecendo o currículo e equiparando-se aos problemas não muito diferentes 

daqueles associados ao passado.  

A diluição da área com suas diferentes linguagens artísticas como Linguagem, 

Linguagem da Dança, Linguagem do Teatro, Linguagem da Música e Linguagem das 

Artes Visuais, de acordo com o supracitado autor, compromete a conquista da 

formação de professores de Arte em licenciaturas específicas, como ocorre na 

atualidade em diversas universidades, faculdades e centros universitários no nosso 

país, dando abertura para que profissionais licenciados de outras áreas lecionem a 

disciplina de Arte como acontecia no período da ditadura militar. A limitação do espaço 

da Arte no currículo da Educação Básica é muito simbólica, pois demonstra, de forma 

evidente, que existe a intenção de tolher o potencial do trabalho artístico na escola, 

fazendo com que ele perca espaço para áreas de conhecimento consideradas mais 

científicas. As Artes não terão espaço pleno em uma BNCC que reduz o docente a 

um eficiente disseminador de competências para obtenção de resultados “exitosos” 

nas avaliações. Não haverá espaço para as subjetividades, para a diversidade e para 

a criatividade tão necessária à ação docente. 

Ainda sobre a BNCC podemos associar as abordagens do ensino de artes e a 

formação do sujeito que: 
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Por conseguinte, tomando de tudo isso, a questão basilar dessas discussões 
é pensar em diferentes perspectivas possíveis para as distantes Linguagens 
da Arte no Ensino Básico de Arte no Brasil. Especialmente a partir de 
abordagens de intelectuais e de documentos parecidos ao da BNCC do Brasil 
e em outros países, sobretudo a fim de lutarmos para o restabelecimento da 
Área de Arte ao seu lugar de direito: a formação do sujeito através de um 
saber sensível, estético, social, histórico e cultural, transversalmente 
tomando das práticas artístico-culturais nas diferentes linguagens, com 
profissionais competentes e com formação acadêmica e profissional nessas 
diferentes linguagens. Pois, como também parece reforçar o documento da 
Base, entre outros discursos que estão tentando se empossarem das escolas 
(“Escola sem Partido”, “Lei da Mordaça”), a formação tecnicista já foi tentada 
e não deu certo. E, igualmente, parece que o documento reforça uma questão 
que menos ainda deve ser resgatada no Ensino de Arte no Brasil: a 
polivalência. (OLIVEIRA, 2018, p.5) 
 
 

Como já ratificado em parágrafos anteriores, a referida escola estava 

incorporando propostas pedagógicas de projetos, mas ainda era nítida a concepção 

de um ensino de Artes voltado apenas para a reprodução/repetição, na qual o aluno 

era um agente passivo no percurso educacional recebendo as informações que teria 

que reproduzir, como por exemplo, decorar um verso, imitar uma ação ou reproduzir 

uma coreografia trazida “pronta” pelo professor “polivalente”. Os alunos nunca eram 

estimulados a produzir seus próprios versos, criar suas próprias ações ou elaborar 

suas próprias coreografias, dificultando assim o desenvolvimento da liberdade 

artística. 

Concordo com Oliveira (2018) quando acrescenta que o documento deve 

regular “horizontalmente” o ensino, embora reconheça que ainda vai continuar 

existindo uma distorção entre escola pública e particular. Assim como também, em 

relação às linguagens artísticas disciplinares (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) 

me pergunto “como elas serão abordadas?” se é apenas um professor de uma 

linguagem específica que vai lecionar a disciplina. 

Exemplo disso, a disciplina de Artes era sempre voltada apenas para desenho 

esquemático27·. Ou seja, algumas ações que podem ser relacionadas a Artes Visuais, 

entretanto, acredito que um professor formando em Artes Visuais problematizaria o 

desenvolvimento da técnica e os conceitos, porém os alunos quando questionados 

sobre suas aulas nesse componente curricular respondiam: 

 

[...] a gente pintava as folhas dos desenhos que a professora dava (ALUNO 
A); 

                                            
27 Desenho impresso que representa algo por meio de linhas simples e representa isso e seus 
elementos prontos, como personagens de desenho. 
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[...] tinha dia que cada um escolhia o desenho do desenho animado que mais 
gostava e a professora imprimia pra gente pintar (ALUNO B); 
 
[...] às vezes ela só dava as folhas em branco e cada um desenhava e pintava 
o que queria (ALUNO C).  

 

Deste modo, ao analisar esses diálogos pode-se perceber que as atividades 

que eram desenvolvidas não trabalhavam o conceito de Artes Visuais, apenas 

colocava os alunos pra fazer atividades que cumprissem o tempo e ocupassem os 

alunos sem problematizar a análise da imagem, o contexto histórico, sem realizar 

exercício de observação em outro espaço para eles tentarem reproduzir no papel, 

dentre outros conhecimentos das Artes Visuais. Já com relação às demais linguagens 

(Música, Dança e Teatro) não eram acrescentadas às aulas contínuas e os alunos 

ainda falaram que só eram desenvolvidas ações que usavam essas linguagens para 

as datas comemorativas como dia das mães, do índio, etc. 

Lembro que quando perguntei se algum discente já havia estudado teatro todos 

responderam que não, mas que a maioria já tinha feito algumas representações. Ao 

observar como eram desenvolvidas as aulas do Programa Mais Educação de Teatro, 

pude perceber a ausência de diálogo e a desconexão com os jogos teatrais 

desenvolvidos, pois o monitor dava como atividade para seus alunos cordéis para que 

eles decorassem e reproduzissem semelhante ao que fizeram comigo enquanto 

criança. Em outros momentos os alunos só “jogavam” sem saber o porquê ou para 

que estavam jogando sem potencializar a ação que estava sendo realizada, sem 

transformar esse jogo teatral em conhecimento. 

A principal dificuldade que o ensino de Artes enfrentou na EEITACC foi 

desconstruir o ensino tradicional focado apenas em trabalhar desenho e pintura sem 

problematização do conhecimento de Artes Visuais. Os alunos de certa maneira já 

estavam condicionados a essa prática, tanto que na minha primeira aula um aluno 

perguntou “professor vamos pintar o quê?”, e eu respondi que iríamos nos conhecer 

através de um jogo. Eles vibraram e no final da aula pediram para ter mais aulas nessa 

perspectiva didática. 

Como as aulas começaram a ter práticas corporais, alguns professores e 

funcionários reclamavam da “bagunça” e do “barulho”; sendo que tal “bagunça” era 

porque a sala de aula estava sem as cadeiras e o “barulho” era porque os alunos riam 

das cenas criadas por eles, entretanto, sempre que terminava as atividades práticas 
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a sala era reorganizada e para evitar o “barulho” íamos para outro espaço para que 

os educandos pudessem se expressar sem proibições.  

Paralelo a minha prática em sala de aula estava cursando a disciplina “Tópicos 

Especiais em Práticas Educativas I: Educação Intercultural, Educação Popular e 

Educação Ambiental na esteira de Paulo Freire”, como aluno em caráter especial no 

Programa do Mestrado na Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), que trazia sempre discussões 

sobre a escuta, sobre como ouvir o aluno e transformar o significado de ensinar e 

aprender, as narrativas, de como levar em consideração essas histórias para 

ampliação de conhecimento e pertencimento e como proporcionar conhecimento 

significativo a todos independente de suas limitações. 

É interessante destacar o encontro dos problemas escolares do ensino de artes 

com as saídas (conhecimentos discutidos) nas disciplinas de formação no ensino 

superior, algo que redundou no projeto “minhas narrativas”. A partir dessas duas 

realidades que eu estava vivenciando veio o interesse em utilizar as próprias histórias 

de vida dos alunos na necessidade de revelar a importância dos acontecimentos na 

formação do ser humano dialogando com o ensino de Teatro e mostrando que eles 

podiam aprender essa linguagem artística a partir da sua própria vida e que todos 

tinham histórias para contar e que mereciam serem ouvidas. 

Dessa forma surgiu o projeto de ensino “Minhas Narrativas” que tinha como 

objetivo problematizar o Ensino de Teatro utilizando as Narrativas Autobiográficas 

como ferramenta pedagógica nas turmas de 4º e 5º anos da EETIACC, onde atuava 

como professor de Arte. Além desse objetivo, havia outros que permeavam o projeto 

citado, a saber: 1- Recuperar as memórias e lembranças dos alunos; 2 - Experimentar 

as narrativas autobiográficas como ferramenta pedagógica para o Ensino de Teatro; 

3 - Refletir sobre esses acontecimentos na formação humana; 4 -Repensar as práticas 

pedagógicas em Teatro e seus conteúdos escolares e 5 -Apresentar a importância de 

um ensino escolar baseado na realidade vivida pelo alunado por meio das narrativas 

autobiográficas. 

Diante do exposto e na busca por um ensino de Teatro que se mostrasse 

significativo, que se propusesse transformador, capaz de contribuir na formação de 

sujeitos críticos e que leem as realidades considerando-se parte delas e criadores, 

realizou-se na escola o citado projeto que considerou o Teatro como linguagem, como 
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construção cultural e que reconheceu o lugar de fala dos participantes no processo de 

ensino e aprendizagem em Artes/Teatro.  

Na prática o projeto “Minhas Narrativas” utilizou os três momentos das 

narrativas autobiográfica de Passeggi e Sousa (2008), no qual o primeiro momento é 

o de distinguir, quando  o autor seleciona o que mais lhe interessa em falar sobre a 

sua vida a partir dos seus próprios interesses; o segundo momento é o de tecer 

aproximações sobre as memórias e histórias de vidas e o terceiro momento é refletir 

sobre o que foi produzido como uma (auto) avaliação para construção de 

conhecimento, uma espécie de memorial.  

Tal proposta ajudou na construção metodológica feita por mim e que foi 

desenvolvida na escola para trabalhar a consciência corporal e as marcas da memória 

para a produção de uma autobiografia no texto. Uma autobiografia trabalhada com a 

imagem através da cartografia28, exercícios de improvisações de contar a sua própria 

história estimulando a criação de cenas a partir dos jogos teatrais, usando como 

referência o diretor-pedagogo29 dentro dos ensaios e apresentações e por fim roda de 

conversa avaliativa sobre o processo vivenciado. 

O objetivo com a escolha da metodologia foi principalmente pela subjetividade 

e as soluções que podem ser desenvolvidas dentro de um processo pedagógico e 

social através da pesquisa-ação. Thiollent (2011) diz ter percorrido alguns passos no 

caminho da elaboração da pesquisa-ação e que tais passos podem contribuir para 

renovar a metodologia da pesquisa social, promover aplicações criativas em várias 

áreas específicas e ensejar a geração e a difusão de conhecimentos úteis à resolução 

de problemas do mundo real. 

Na proposição de uma metodologia para o ensino de Artes/Teatro na escola 

trabalhei as narrativas autobiográficas na cena e no corpo do aluno sem precisar ficar 

uma memória registrada no memorial em papel, para que eles compreendessem sua 

história através da memória corporal formada na prática.  

Ferreira (2012) diz que, historicamente, o teatro vem acontecendo nos espaços 

educacionais tanto de maneira formal, quanto informal. Porém, acaba sendo 

desenvolvido nas ocasiões de datas comemorativas (festivas e cívicas) e/ou também 

                                            
28 Termo da Geografia que utiliza conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que 
orienta os trabalhos de elaboração de mapas. Neste projeto o termo cartografia é utilizado para elaborar 
o mapa da cena. 
29 Termo utilizado por Robson Haderchpek para contextualizar a poética desse profissional que trabalha 
o processo artístico da direção priorizando o processo de formação do grupo.  
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como apoio pedagógico a alguma outra disciplina considerada mais “séria”, 

contribuindo no desenvolvimento dos conteúdos curriculares de outras áreas do 

conhecimento negando o conhecimento dos conteúdos relacionado ao Teatro para a 

formação cidadã que pode ser relacionado com diversas outras linguagens artísticas 

no mundo contemporâneo. 

Para Machado (2004), o processo de produção teatral na escola é um caminho 

que pode ter valor social, capaz de produzir significados e de transformar a cultura 

dentro do espaço escolar, assim como tem o valor pedagógico de potencializar e 

integrar a criação artística para uma experiência estética, desenvolvendo o aspecto 

sócio-afetivo-cognitivo do aluno e o conhecimento da Arte. Ou seja, um processo 

vivenciado pelo aluno que gera trocas de conhecimentos sociais e culturais. 

Narrado o lócus da pesquisa faz-se necessário uma relação com o entorno da 

escola e a cidade na qual ela está situada. Podemos dizer que Mossoró tem uma 

relação cultural de grande projeção regional devido à variedade de projetos artísticos 

e culturais que leva o nome da cidade. Dentre eles, os espetáculos “Chuva de bala no 

País de Mossoró”, “Auto da Liberdade” e “Oratório de Santa Luzia” que integram o 

calendário festivo da cidade; além de um mês intenso de festividades juninas, por 

meio do evento “Mossoró cidade junina”.  

É nítido o reconhecimento da população a essas festividades, pois os bairros e 

comunidades apoiam esses movimentos culturais ligados à Dança, ao Teatro e à 

Música na perspectiva de que se façam presentes na cena cultural da cidade. Exemplo 

disso é o festival de teatro estudantil do estado, o FESTUERN, que é sediado em 

Mossoró e a maioria das escolas selecionadas para participar de tal festival são do 

próprio município. Mossoró também tem grupos carnavalescos tradicionais com a 

figura do urso30 e vários grupos artísticos como a quadrilha junina Lume, os grupos de 

Teatro Máscaras, Cia Pão Doce, Tarará, Xique-Xique Mossoró e Companhias de 

Dança, a exemplo do Diocecena, Grutun e outros grupos artísticos que contribuem 

para a diversidade cultural, lazer e entretenimento da população de modo geral. 

Mesmo com os diversos equipamentos culturais que a comunidade dispõe a 

maioria dos alunos não tinha acesso a um clube, campo de futebol, teatro ou até 

mesmo a esses eventos sociais culturais realizados na cidade. Mas há uma boa 

integração entre todos os sujeitos dentro do ambiente escolar no que diz respeito às 

                                            
30 Personagem do carnaval mossoroense que sai na rua vestido de várias tiras de TNT ou pano para 
dança. 
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relações sociais no cotidiano de datas comemorativas e seus entrelaçamentos com 

essas relações sociais, sobretudo porque toda comunidade escolar participa e se 

identifica com o trabalho exercido apenas dentro da escola. 

Freire (2015) trabalha as questões subjetivas humanas com relação à práxis 

sobre o que se constrói a partir da teoria e da prática. E ainda aponta a identidade 

cultural como dimensão individual humana, afirmando que a classe dos educandos é 

absolutamente fundamental na prática educativa. A meu ver esse respeito à práxis e 

suas relações teoria e prática pode corroborar para a construção de um educando 

mais autônomo, e para a construção de suas narrativas que geram significados 

quando pensamos na práxis teatral em sala de aula. 

Freire (2015) diz que naturalmente o que o fez compreender a história como 

possibilidade e não como determinismo, é o que decorre da importância do papel da 

subjetividade dos acontecimentos históricos, o que vivenciou, com a capacidade de 

comparar, analisar, avaliar, romper, decidir, pois tudo isso é o que forma o corpo dele 

ético e político. 

Portanto, as questões subjetivas humanas passam a ser mais detalhadas 

dentro deste processo através do projeto “Minhas Narrativas” com o qual podemos 

comparar as histórias dos alunos, analisando o aprendizado referente ao ensino do 

teatro e rompendo com o ensino tradicional. 
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III - MINHAS NARRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 
 

O projeto “Minhas Narrativas” surgiu a partir de um acontecimento em sala de 

aula durante um jogo de improvisação em que os alunos tinham que contar uma 

história para que outros discentes criassem uma cena. O que sucedeu foi que um dos 

alunos não estava conseguindo contar sua narrativa/história para que os demais 

pudessem improvisar e construir a cena a partir da narrativa do aluno. Para estimulá-

lo, pedi para que ele contasse qualquer coisa que aconteceu em sua vida, uma 

memória de algo bom ou ruim que lhe aconteceu; o aluno respondeu, “eu não tenho 

história”. Então reforcei “pode ser qualquer acontecimento bom ou ruim que você fez 

ou que aconteceu com você”, dessa forma, ele começou a contar a história de uma 

viagem que fez e os alunos conseguiram imaginar a cena. 

Então, a partir dessa realidade vivenciada veio o interesse em utilizar as 

próprias histórias de vida dos alunos, com a finalidade de enfatizar a importância dos 

acontecimentos na formação do ser humano, dialogando com o ensino de Teatro. 

Como metodologia de trabalho para estímulo da consciência corporal dos 

alunos adotamos o procedimento de trabalho de Augusto Boal (2015) com o teatro do 

oprimido. Boal acreditava que o ator para entrar em cena tinha que ativar os seus 

sentidos corporais. A partir desse procedimento desenvolvemos os jogos teatrais 

“Floresta dos sons31” para ativar a audição; “Hipnotismo colombiano32” para ativar a 

visão; “carro cego33” para trabalhar o tato e a confiança com o colega, dentre outras 

dinâmicas para experimentar essa consciência corporal em diversas situações tais 

como andando na rua, na areia da praia, subindo uma montanha, passando por uma 

floresta, dentro da água da praia, etc. 

Esses exercícios ativaram os corpos dos alunos para que eles pudessem 

recuperar alguma memória e realizar uma ação durante a cena, na tentativa de que 

os outros descobrissem qual ação seria aquela. A maioria dos alunos trouxeram cenas 

de brincadeiras, locais que gostavam de ir (parque, cinema e praia) ou de acidentes 

domésticos (quedas). Ou seja, alguns já trouxeram nesse exercício características de 

marcas pessoais que seriam trabalhadas posteriormente. 

                                            
31 Em dupla, um fecha os olhos e o outro cria no seu ouvido um som para fazer com que sua dupla se 
desloque pelo espaço seguindo o som pelo colega. (BOAL, 2015, p.151) 
32 Em dupla, um coloca a mão um palmo a frente do rosto do outro deslocando pelo espaço e outro vai 
tentar manter sempre a mesma distância da mão. BOAL (2015 p.101) 
33 Um de olhos fechado na frente do outro, vai sendo guiado pelo o toque nas costas. BOAL (2015 
p.155) 
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Izquierdo (2004) diz que esquecemos mais do que lembramos e perdemos 

memórias que são valiosíssimas para nós. Apesar do esquecimento ser parte da 

memória, somos aquilo que lembramos e “[...] cada um de nós é quem é porque tem 

suas próprias memórias” (Ibid, p. 16). Perdemos memórias para dar lugar a outras, 

“[...] em boa parte esquecemos para não ficar loucos, esquecemos para poder 

conviver e para poder sobreviver”. (Ibid, p. 22). Das memórias inscritas e as 

conduzidas voluntariamente ou não ao esquecimento ficam lembranças que em seus 

estados corporais permanecem presentes, continuam a habitar seu corpo (ainda que 

transformadas e/ou fantasiadas) e compõem uma ação que nos leva adiante, a agir e 

a viver. 

Ainda recorremos a Izquierdo (2002) quando o autor afirma que somos aquilo 

que recordamos e que a memória é a aquisição, a formação, a conservação e a 

evocação de informações que são aprendidas, lembradas, recordadas por nós e que 

só lembramos aquilo que gravamos, aquilo que foi aprendido. Dessa forma, o 

passado, nossas memórias, nossos esquecimentos voluntários, não só nos dizem 

quem somos, mas também nos permitem projetar rumo ao futuro, isto é, dizem quem 

poderemos ser. 

Seguindo a metodologia utilizada no projeto citado e o princípio do Teatro do 

Oprimido de Augusto Boal, quando trabalhamos as marcas da vida, não estávamos 

trabalhando apenas na perspectiva de acidentes, cirurgias, espinhas, sinais ou 

manchas que estavam marcadas no nosso corpo e que remetiam a algum 

acontecimento.  

O que estávamos buscando nessas marcas eram acontecimentos, memórias 

ou histórias que marcaram a vida do aluno, não só fisicamente, como também 

emocionalmente, desde que tenha sido original e escolhida pelo aluno durante as 

improvisações. Exemplo disso foi o relato da lembrança do (Aluno L) que disse “o que 

marcou minha vida foi a última viagem que fiz com meu pai e minha mãe antes da 

separação, nunca vou esquecer a gente tomando banho de cachoeira”. 

Percebe-se pela fala do aluno que não ficou nenhuma marca física que podia 

ser vista como cicatriz, mas o momento vivenciado pela criança ficou marcado no seu 

corpo como uma matéria de pertencimento das suas memórias afetivas que serviu de 

inspiração e criação cênica para a elaboração individual da cena, que posteriormente 

se transformou em um processo colaborativo do qual participou a sala inteira.  
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Podemos associar a lembrança desse aluno ao que Henri Bergson (1999) fala 

sobre a fenomenologia da lembrança, na qual a concepção da memória passa a ser 

estimulada a partir das relações do corpo com o meio no qual está inserido. Ou seja, 

entre as trocas vivenciadas, construindo assim uma memória com força subjetiva. 

 
[...] Antes de ser atualizada pela consciência, toda lembrança vive em estado 
latente, potencial. [...] Depois, ela completa, dizendo que: o papel da 
consciência, quando solicitada a deliberar, é, sobretudo o de colher e 
escolher. [...] E, finalmente, ela faz uma aproximação ao que Bergson 
considerava a verdadeira memória, ou lembrança-pura à arte. (Ibid, p.14)  
 
 

 O autor ainda acrescenta que a [imagem-lembrança] ajuda o reconhecimento 

inteligente e desenvolve o intelectual por ser uma percepção já experimentada e 

sempre que podemos nos refugiamos nela. Todas as vezes que remontamos à 

lembrança buscamos aí uma certa imagem, a encosta de nossa vida passada. 

 

[...] A memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o passado 
no presente, condensa também, numa intuição única, momentos múltiplos da 
duração e, assim, por sua dupla operação, faz com que de fato percebamos 
a matéria em nós, enquanto de direito a percebemos nela (Ibid, p.77). 
 
 

Dessa maneira verificou-se que eles podiam aprender teatro a partir da 

subjetividade da sua própria vida, se percebendo como matéria presente no seu 

próprio corpo e que todos tinham/têm histórias para contar e ouvir através da 

improvisação. Ferreira (2012) comenta que as improvisações partem da resolução de 

problemas cênicos que o ator-jogador ou o grupo estabelece a partir das regras para 

desenvolver o problema, podendo ter como resultado um produto cênico, mas que 

não é obrigatório. Como processo, essas improvisações podem ser retomadas e/ou 

reproduzidas pelas pessoas que estão fazendo parte do jogo. 

Outros exercícios foram feitos a partir da improvisação e as cenas foram 

criadas a partir do jogo “Narrador no bureau”34, em que cada aluno pode compartilhar 

sua narrativa, subindo em cima da mesa do professor e contando a sua história, 

enquanto o restante da turma improvisa de acordo com a narrativa que o 

                                            
34 Jogo criado por mim, durante uma aula, em que uma das coordenadoras da escola chamou minha 
atenção pelo fato de estar com minha bunda apoiada em cima do bureau, dizendo que era proibido 
fazer aquilo na escola. Então, como uma forma de mostrar para os alunos as diversas possibilidades 
de utilizar os objetos da sala criei o jogo narrador no Bureau para mostrar que a mesa que era apenas 
usada pelo professor poderia se transformar em um palco, onde quem subisse tinha o poder de voz e 
poderia contar sua história. 
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aluno/ator/narrador está descrevendo e estes improvisadores incorporam os 

personagens e realizam ações do lugar de acordo com o que está ouvindo. 

Para tal construção nos apoiamos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Arte (BRASIL, 1997, p. 88) que dizem “[...] ao buscar soluções criativas e imaginativas 

na construção de cenas, os alunos afinam a percepção sobre eles mesmos e sobre 

situações do cotidiano”. Com base nessa abordagem e a partir das narrativas 

autobiográficas propus formas criativas de se contar sua própria história por meio da 

improvisação teatral, visando conscientizar e humanizar as relações construídas com 

os alunos. Perspectivou-se que esses alunos criassem seu próprio teatro enquanto 

cidadãos portadores de posicionamentos crítico-social, tanto na busca por construir 

conhecimento, como também “prepará-los” para o mundo que os rodeia. 

O projeto foi desenvolvido em um bimestre num total de dez semanas tendo 

duas aulas semanais em que seguimos um cronograma para execução das aulas no 

horário normal, para cerca de 80 alunos entre 10 e 14 anos de quatro turmas, sendo 

duas de quartos anos e outras duas de quintos anos. Tal projeto se baseou numa 

perspectiva interdisciplinar, uma vez que sempre procurei contextualizar as aulas 

teóricas e práticas de modo a abranger os conhecimentos de outras áreas do saber.  

Destarte, foi feita uma parceria com a professora de Língua Portuguesa e a professora 

de Geografia para trabalhar a autobiografia de modo que os conteúdos específicos 

das três áreas fossem contemplados na construção do texto com as caracterizações 

dos locais (espaços cênicos) para a constituição da cena. 

Sobre o princípio da abordagem interdisciplinar, Japiassú (1976) vai dizer que 

este se destaca pela trocas entre os especialistas, como também pelo grau de 

integração entre as disciplinas que envolvem um mesmo projeto de pesquisa que está 

sendo desenvolvido; uma ação comum de um grupo de disciplinas conexas e definidas 

para certa finalidade. 

Dessa maneira, os alunos participaram de uma abordagem interdisciplinar, pois 

criaram sua autobiografia em forma de texto na aula de Português atentos aos 

conteúdos voltados à essa disciplina. Assim, as características textuais trabalhadas 

em português com base na sua vida passaram a ser utilizadas como ação norteadora 

para a construção dramatúrgica na disciplina de artes; nas aulas de Artes destacaram 

um momento dessa autobiografia que foi marcante na vida deles construindo sua cena 

e aprendendo sobre os termos técnicos da linguagem teatral; nas aulas de Geografia 
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eles trabalharam cartografia, e nas aulas de artes cartografaram os espaços que 

foram utilizados nas cenas. 

Consequentemente reconstruímos nas aulas de Artes através da cartografia da 

cena, um desenho, que caracterizava a sua autobiografia em imagem a partir dos 

diálogos com os alunos sobre a construção do espaço cênico se referindo às 

características espaciais dos lugares escolhidos. Estes eram readaptados nas aulas 

de geografia aprendendo um pouco mais sobre as características espaciais do lugar 

daquela memória. 

Um exemplo das afirmativas acima foram as aulas que problematizaram a 

organização do espaço da cena, a partir da ideia de cartografia da cena35 que poderia 

ser uma metodologia de pesquisa também na qual os sujeitos são colocados frente 

ao desafio de elaborar uma cartografia destacando aqueles momentos mais 

significativos em sua vida e depois passar para o papel em forma de desenho, 

conforme demonstrado na figura 8. Posteriormente os alunos são desafiados a 

organizarem as histórias espacialmente num espaço cênico, dando vida a cada item 

desenhado e transformando os acontecimentos em ação cênica. 

 

Figura 15 - Cartografias da cena feitas pelos alunos. 
 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

                                            
35 Esse exercício é uma primeira prática recorrente na disciplina CENOGRAFIA I: Cenários, ministrada 

pelo Prof. Sávio Araújo, na Licenciatura em Teatro da UFRN.  Reconheço que a eficiência de tal prática 
poderia ser ainda mais potencializada se desenvolvida a partir da ideia das histórias de vida, das 
narrativas autobiográficas no espaço escolar.  
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Os desenhos da figura 8 representam as narrativas autobiográficas individuais 

através da cartografia, em que os alunos colocaram nela um acontecimento da sua 

vida que queriam representar na cena. Dessa forma, as cartografias foram 

organizadas a partir do pensamento do aluno distribuindo os personagens que 

vivenciaram as histórias, a caracterização do espaço cênico e a ação que cada um 

desenvolveu. Pela imagem das cartografias podemos identificar diferentes tipos de 

personagens realizando diferentes ações em diversos espaços cênicos como o banho 

de praia, o acidente de trânsito, a queda de cima da caixa e a saudade de um querido 

que se foi. 

Penso nas narrativas autobiográficas como uma práxis que compreende a 

existência a partir da relação dos sujeitos com suas subjetividades e objetividades, 

entre ação e reflexão; enquanto uma forma de repensar o próprio percurso, de 

estabelecer relações entre esse percurso pessoal e familiar e questões sociais, 

econômicas, políticas e culturais mais amplas. Penso nas narrativas como uma forma 

de trazer à tona a importância da memória, pois elas permitem aos sujeitos 

estabelecerem conexões entre os múltiplos aspectos da realidade, além do 

reconhecimento do patrimônio cultural, das noções de pertencimento e 

reconhecimento cultural, permitindo construir e perceber as relações de espaço e 

tempo, percebendo a noção de historicidade, dentre outros aspectos. 

A autobiografia para mim é um relato de pertencimento no presente, de algum 

acontecimento, memória ou lembranças do passado que gerou e/ou gera significado 

para construção da sua história. Mesmo que no futuro nada disso ganhe significado, 

visto que a memória é seletiva. 

A explicitada autobiografia dialoga com a perspectiva de Silva (2014) que diz 

que a partir das memórias dos participantes durante um laboratório de criação cênica 

se constrói uma dramaturgia de memória e consequentemente uma dramaturgia de 

pertencimento que leva em consideração a singularidade do narrador na construção 

do espetáculo. Ou seja, quanto mais pertencimento se tem maior a subjetividade e 

mais se aproximam os envolvidos tanto de si mesmos quanto da parte coletiva dessas 

memórias que expressam valores e diversas características culturais vivenciadas. 

 Para Lejeune (2008) a autobiografia é uma narrativa que conta a vida do 

indivíduo/autor pressupondo que haja identidade de uma pessoa real, que escrevendo 

sua própria existência através da sua história individual, apresenta características de 
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sua personalidade podendo abrir espaço para a história social ou política que foi 

escrita. 

Dominicé (1988) acrescenta que o estudo de escrever sua própria biografia tem 

grande importância devido a recorrência da reflexão que resulta na tomada de 

consciência dando origem a um material de investigação que é resultado de uma 

análise em que o ser humano que vive a experiência fica responsável por fazer sua 

própria formação. Na minha concepção, os sujeitos que participam desse processo 

passam a ter uma maior autonomia para selecionar que tipo de conhecimento será 

mais eficiente para sua formação. 

Ainda sobre a temática em tela, Souza (2006) vai dizer que ao entender a 

biografia e a autobiografia como trajetórias de escolarização, estas são tomadas e 

inscrevem-se como processo formativo e autoformativo, através das experiências dos 

atores em formação.  

Nessa perspectiva Larossa (2011) relata sobre a densidade a partir da 

experiência e possibilidades de um pensamento no campo da educação de maneira 

reflexiva. 

 

A experiência é “isso que me passa”. Vamos agora com esse me. A 
experiência supõe, como já vimos, que algo que não sou eu, um 
acontecimento, passa. Mas supõe também, em segundo lugar, que algo me 
passa. Não que passe ante mim, ou frente a mim, mas a mim, quer dizer, em 
mim. A experiência supõe, como já afirmei, um acontecimento exterior a mim. 
Mas o lugar da experiência sou eu. É em mim (ou em minhas palavras, ou 
em minhas ideias, ou em minhas representações, ou em meus sentimentos, 
ou em meus projetos, ou em minhas intenções, ou em meu saber, ou em meu 
poder, ou em minha vontade) onde se dá a experiência, onde a experiência 
tem lugar. Chamaremos a isso de “princípio de subjetividade”. Ou, ainda, 
“princípio de reflexividade”. Ou, também, “princípio de transformação” (Ibid, 
p.6). 
 

 

Busco sempre a autonomia e a liberdade do sujeito envolvido no processo de 

aprendizagem e proponho uma relação de diferenças e não de submissão, 

considerando as subjetividades e transformações vivenciadas na experiência. 

Portanto, dando continuidade aos trabalhos relacionados com as 

subjetividades das narrativas autobiográficas dos alunos busquei desenvolver sua 

consciência corporal através do estímulo da memória por meio de jogos 

improvisacionais e teatrais criando percepções e conhecimentos, com o objetivo de 

reconstruir a experiência e memória no corpo. Para tanto, foram feitas perguntas que 
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estimulassem esses jogos, tais como: como meu corpo fica quando estou deitado? 

Quais partes tocam o chão? Como eu me deslocava de um local para outro quando 

tinha oito meses de vida? E assim refletia com o corpo que estava naquele dia durante 

a experimentação e as transformações identificadas. 

A partir desse start trabalhei a consciência corporal, sem que os alunos 

percebessem a narrativa autobiográfica que para Ferrarotti (2010) apresenta o ato 

individual da narrativa como uma totalização sintética de um sistema social em que a 

narrativa traz acontecimento, um ato, a totalização sintética de experiências vividas 

de uma interação social.  Apresenta ainda que a narrativa autobiográfica não é como 

um relatório de “acontecimento”, uma ação social que o indivíduo organiza sua vida 

dentro de uma interação social. A narrativa biográfica propõe uma interação presente 

por intermédio de uma vida, podendo deixar registrado na memória bibliográfica de 

uma narrativa oral espontânea, diário de bordo, ou até mesmo na autobiografia ou 

num livro de memórias. 

O autor citado destaca a biografia individual e ressalta a subjetividade humana 

que pode ser ilustrativa dentro do meio familiar cultural, social e afetivo do aluno, 

afirma que todas as narrativas autobiográficas relatam cenas na perspectiva de um 

corte, seja ele na horizontal ou vertical, mas que pode ser considerado como uma 

práxis humana; pois em alguns momentos reflete a essência do homem e em outros 

traz sua realidade no conjunto das relações sociais, “toda práxis humana individual é 

atividade sintética, totalização ativa do todo como contexto social, uma vida é uma 

práxis que se apropria das relações sociais[...]” (FERRAROTTI, 2010, p. 44) e ainda 

acrescenta que todas tem sua individualidade e valor dignos de  se representação. 

Exemplifico o pensamento de Ferrarotti (2010) com o relato do “aluno F”: 

 

“[...] A cartografia da minha narrativa autobiográfica é de uma pessoa que 
sempre tive vontade de conhecer e nunca conheci, que é minha avó. Minha 
mãe dizia que ela cuidava da gente, gostava muito de mim quando eu era 
pequenininho, tinha muito amor e carinho, dava comida, banho... Mas só que 
eu não lembro muito dela só quando vejo foto e sempre vou no cemitério 
visitar ela. (ALUNO F)36 

 
O aluno F na vida social da escola apresentava grandes problemas 

comportamentais por ter passado muito tempo da vida do ambiente escolar; ele e seus 

outros três irmãos que também eram alunos da escola, ficavam muito tempo na rua, 

                                            
36 Depoimento de aluno durante a aula de cartografia na 3ª semana do processo (17 a 21 de outubro). 
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segundo sua narrativa, ele ia para a rua com a mãe pedir ajuda para se alimentar e 

não tinha tempo para ir para a escola estudar. O pai ao saber da situação conseguiu 

a tutela das crianças, porém os filhos reclamaram da falta de carinho e atenção dele. 

Percebi enquanto professor e mediador desse processo de improvisação, a 

partir das narrativas autobiográficas, que em todas as histórias existiam/existem 

marcas corporais, físicas ou sentimentais que puderam ser (re)significadas em cena. 

E que a figura da avó talvez tenha sido a representação de como o aluno queria ser 

tratado pelos pais, tendo em vista que o Aluno F respondeu para uma colega durante 

o jogo de improvisação que tinha escolhido contar a história da avó porque essa tinha 

sido a única pessoa a cuidar bem dele. Logo, a utilização do jogo teatral foi primordial 

para preparar os corpos dos alunos para trabalhar as narrativas autobiográficas, pois 

muito me interessa abordar o jogo teatral enquanto um meio pelo qual o sujeito possa 

aprender sobre a linguagem teatral e apreender sobre si e sobre o mundo, 

possibilitando a construção de conhecimentos nessa linguagem artística. 

Quando é oferecido ao sujeito que ele participe de um processo artístico que 

não lhe foi dado antes, de forma ativa e não meramente passiva, tirando-o da condição 

de mero receptor de imagens ele consegue “estranhar” aquilo a que estava sujeito e 

à medida que isso acontece, a partir da ampliação de seu poder criador, a sua 

percepção torna-se mais aguçada em relação a todo o processo anterior e a 

possibilidade de transformação começa a se apresentar. 

Os alunos escreveram suas histórias (dramaturgias) e desenharam os espaços 

onde aconteceu a cena (cartografia de cenário), até chegar o momento em que eles 

criaram suas cenas e compartilharam em sala de aula (atuação). Desta feita, 

realizamos um jogo em que todos ficavam circulando na sala; foram estabelecidas 

regras para que esse ato acontecesse e quando um aluno subisse no bureau todos 

ficariam parados, pois tinham que ouvir a narrativa do colega.  Foi necessário 

ressignificar o bureau como lugar de poder (do professor), para um lugar de fala (do 

aluno) na perspectiva de ampliar as possibilidades de improvisações. 

A partir dessa regra já se criava a delimitação do espaço cênico, bem como a 

ressignificação dos objetos da sala de aula em que a mesa do professor era para ser 

utilizada por aquele que ia mostrar sua cena. Assim, as cenas foram se delineando e, 

de certa maneira, a mesa transformava-se em palco e todos assistiam à cena até que 

a pessoa que contou a história convidasse o próximo jogador para assumir aquele 

lugar. 
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Naquele momento durante a aula apareceram várias histórias emocionantes, 

divertidas, cômicas, que foram sendo encenadas naquele espaço da sala de aula. 

Destaco uma em que o aluno começou a relatar sobre ser apartado do peito da mãe 

(deixar de mamar) aos sete anos de idade; esse fato foi bem interessante, pois no 

desenho parecia um pouco cômico, porém no ato de falar o aluno trouxe a mesma dor 

para a cena que sentiu ao ser tirado do peito da mãe obrigado pelo pai, e se 

emocionou durante a improvisação. 

 

Figura 16 - O aluno emocionado (enxugando as lagrimas) na improvisação do jogo 
narrador no bureau. 

 
 

  Fonte: Acervo pessoal. 

 

Essa história a princípio era individual, mas automaticamente outros alunos 

falaram que sofreram muito para deixar de sugar o dedo, a chupeta e até mesmo 
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cheirar um tecido afetivo na hora de dormir. Era uma memória individual que de 

alguma maneira ativou nos outros alunos uma memória coletiva. 

Dentro dessa perspectiva Halbwachs (1990) aborda que a memória individual 

existe e que ela está dentro de quadros que nos reaproximam momentaneamente, 

dentro de uma rememorização pessoal na qual estamos engajados e no momento que 

traduzimos a linguagem, apresentamos combinações de elementos que chamamos 

de lembranças. Ou seja, essas lembranças (memória individual) ajudam no 

reconhecimento etnográfico de uma determinada população, na valorização da cultura 

como memória coletiva que tem o mesmo significado para o grupo que está inserido 

utilizando-se de uma representação do passado com dados emprestados ao presente, 

semelhante à narrativa autobiográfica que usa do passado para construir no presente.  

Pollak (1989) analisa Halbwachs37 no que diz respeito à seletividade de toda 

memória como um processo de "negociação" na perspectiva de conciliar a memória 

coletiva e as memórias individuais, fazendo um paralelo entre os relatos da memória 

individual e associando aos pontos de contatos das lembranças das pessoas que 

estão entrando em contato com o outro. 

Além das histórias desenvolvidas na sala de aula, os alunos realizaram 

pesquisas ou conversas com outras pessoas e/ou personagens da sua história na 

tentativa de acrescentar essas informações colhidas de pessoas da família ou 

comunidade em suas cenas. 

Naquele momento eles puderam identificar as múltiplas possibilidades para 

com a cena a partir de suas narrativas e da utilização dos jogos, pois cada espectador 

ou ator vivencia os acontecimentos de maneiras diferentes, por mais que seja uma 

cena do cotidiano, tem diversos espect-atores e cada um deles com seus 

posicionamentos e reflexões sobre a cena assistida. 

Deste modo, Boal (2015) diz que o teatro faz parte da vida humana, pois o 

homem é responsável pela cena de sua própria vida, atuando para construir a própria 

história, como pode ser percebido no momento do jogo narrador no bureau, em que 

os alunos puderam se libertavam das opressões no momento em que subiam no 

bureau para falarem sobre sua narrativa. O autor referendado diz ainda que o 

espectador passa a ser chamado de espect-ator, pelo fato de, na fruição da cena, não 

                                            
37 HALBWACHS, M. La mémoire collective, Paris: PUF, 1968. 
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ser um observador passivo, mas um construtor da cena quando interage e a modifica 

de acordo com a necessidade da cena e de seu olhar enquanto espect-ator. 

Dando prosseguimento à construção de cenas exitosas a partir do jogo teatral 

e da narrativa autobiográfica, uma cena em especial me chamou a atenção por tratar 

do tema da doença e da agressividade com a mulher. Durante a cena, uma aluna, a 

partir da construção cênica improvisada contou que a mãe com um nódulo no peito foi 

agredida pelo pai e que após a agressão ela o perdoou e fizeram as pazes. A menina 

trouxe para o “debate” questões sobre violência doméstica. Eu não esperava que 

aquela narrativa fosse acontecer e muito menos aguardava a reação de naturalidade 

da maioria dos alunos e alunas que reafirmaram que era comum a mãe ser agredida 

fisicamente por seu companheiro, pai ou namorado/padrasto.  

Com essa narrativa, a cena de uma memória individual passou a ser uma 

memória coletiva da turma, pois a maioria dos alunos se identificaram com a temática 

e trouxeram à tona a discussão sobre violência doméstica e a cultura de agressão 

contra a mulher. A primeira atitude que eu tive enquanto professor foi falar sobre o 

papel de cada ser humano independente de sexo, de cor, de gênero ou de raça. 

Ninguém tem o direito de agredir outra pessoa, disse que aquilo era um crime e que 

o agressor poderia ser preso, segundo a Lei Maria da Penha38. 

Minha segunda atitude foi trabalhar a cena a partir dos princípios desenvolvidos 

por Boal sobre o “teatro imagem” para solucionar a opressão. Montamos uma 

fotografia em estátua que abordasse uma cena de agressão de um homem (opressor) 

batendo em uma mulher (oprimida), e posteriormente os alunos tentaram solucionar 

a cena de opressão. Porém, ao invés de solucionar a opressão, eles transformaram o 

opressor em oprimido, ao criar uma fotografia em que as mulheres (opressoras) 

batiam nos homens (oprimidos). Dessa forma, falamos mais uma vez sobre a violência 

de modo geral, atribuindo sentidos e significados para a opressão. Nesse sentido, o 

Aluno C falou para fazermos uma fotografia em que todo mundo estivesse de mãos 

dadas, pois todos vivem em sociedade e têm que haver respeito e ajuda ao próximo. 

Infelizmente sabemos que a realidade foge do final idealizado, mas, pelo menos a 

opressão foi solucionada naquela cena. 

                                            
38  Uma lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do art. 226 da lei de 11.340 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
formas de Discriminação contra as Mulheres. 
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Nesse projeto foi possível também desenvolver os jogos teatrais propostos por 

Spolin (2006) no que concerne ao “Quem? Onde? O quê?” “Como?” – partilhado 

comigo, meus colegas de graduação e o professor Robson Haderchpek durante as 

aulas de Jogo e Cena I. E a partir das relações corporais que surgiram entre os 

jogadores no ato de jogar com o foco. Dessa experiência foi possível dialogar com a 

autora citada quando diz que: 

 

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... 
processo vivo. (SPOLIN, 2006, p. 341) 
 

Associamos a proposição de Spolin (2006) a outros jogos adaptados de outros 

encenadores como Boal (2015), Brecht (1967), Ferreira (2012), Lopes (1997), para 

tornar as aulas com os jogos teatrais mais variadas e possibilitar a esses alunos uma 

gama de jogos para que eles, na construção da cena, tivessem outras possibilidades 

de criação. 

O jogo “Onde?”, citado anteriormente, foi desenvolvido na sala de aula a partir 

da composição de cincos grupos (cada grupo escolheu um espaço cênico, a exemplo 

da praia, ônibus, restaurante, floresta e lua). Era delimitado o espaço de palco e 

plateia, onde cada grupo que ia apresentar ficava no palco realizando sua cena e os 

demais formavam a plateia. Durante a cena algumas regras foram estabelecidas: os 

atores não podiam se comunicar com palavras e sinais, a única forma de comunicação 

permitida através do som era por meio do jogo teatral blablação39, em que cada grupo 

realizava a cena e no final dialogávamos sobre o que tínhamos assistido e tentávamos 

adivinhar o local onde a cena aconteceu.  

 De todos os locais encenados (praia, ônibus, restaurante, floresta e lua) o 

único que apresentou dificuldade para que os alunos identificassem foi a lua, por ser 

                                            
39  Substituição da palavra articuladas por configurações de sons. 
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um local que foge muito da realidade deles, pois nunca vivenciaram de fato a ausência 

de gravidade, dificultando o resgate na memória para a construção do espaço. 

No final de cada aula sempre fazíamos rodas de conversas para que nós 

(alunos e professor) pudéssemos compartilhar nossas vivências, bem como os alunos 

colocarem as contribuições sobre o que gostaram de realizar, as dificuldades, o que 

aprenderam ou qualquer outra necessidade que eles manifestassem interesse em 

compartilhar. Durante o diálogo as falas que mais me chamaram atenção foram as 

seguintes: “[...] eu achava que eu não sabia ser ator, mas fiz a cena bem direitinho 

todo mundo entendeu o que eu era”. (Aluno M); 40 “[...] quando não tem a palavra fica 

difícil de descobrir o que está falando mas pelo o que eles faziam dava pra entender 

a história” (Aluno N); 41 “[...] eu estava com medo de errar e quando errei foi mais 

engraçada a cena” (Aluno E); 42 e “[...] a gente aprendeu a fazer cena do onde 

brincando e foi muito bom” (Aluno D).43 

O Aluno M durante o início da aula estava com vergonha de realizar a cena, e 

eu enquanto professor expliquei que aquilo era apenas um jogo, e que não tinha um 

vencedor, um perdedor e que não se preocupasse em fazer nada perfeito, pois não 

havia nada de “errado”, apenas experimentasse. Então essa frase dele mostrou um 

pouco do seu medo e do medo de outros colegas em fazer algo novo e errar, de achar 

que não era/é capaz de realizar determinadas atividades sem antes mesmo 

experimentar. 

O Aluno N ao realizar sua fala fez com que dialogássemos um pouco mais 

sobre a importância da palavra na cena, bem como, mostrar que esta pode acontecer 

independentemente da palavra ser articulada. Outros alunos manifestaram suas 

opiniões lembrando-se do teatro de sombra que não utilizava a palavra e sim a 

mímica, pois os atores expressavam com o corpo ou com os objetos que estavam 

sendo projetados. 

O Aluno E ao dizer que errou durante a cena, deixou a ação cênica mais 

engraçada, esse acontecimento fez com que conversássemos sobre as diversidades 

de cenas que a improvisação pode levar. Alguns alunos falaram que planejaram a 

cena de uma maneira, mas na hora da improvisação a cena ficou diferente. Porém 

                                            
40 Depoimento do aluno na 1ª semana de projeto (3 a 7 de outubro de 2016). 
41 Depoimento do aluno na4ª semana de projeto (24 a 28 de outubro - Contando nossas histórias). 
42Depoimento do aluno na 4ª semana de projeto (24 a 28 de outubro - Contando nossas histórias). 
43Depoimento do aluno na 5ª semana de projeto (31 de outubro a 4 de novembro- Quem? Onde?). 
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entenderam que os acasos podem acontecer e cabe ao ator utilizar esses recursos 

para acrescentar à cena. 

A fala do aluno D ao dizer que com as aulas de teatro poderiam aprender 

através dos jogos, se associou às falas dos demais alunos ao solicitar mais “aulas 

desse mesmo jeito”, utilizando-se dessa didática. Acredito que através das 

observações das dinâmicas desenvolvidas e das rodas de conversas pude perceber 

que de fato eles entenderam e aprenderam alguns fundamentos do teatro através das 

vivências desenvolvidas como pode ser identificado nas falas anteriores. 

O princípio do “Quem?”, de Viola Spolin foi realizado também na mesma 

perspectiva de grupos, palco e plateia. Dentro de cada grupo foram sorteadas as 

profissões de cada personagem, porém, cada grupo tinha a autonomia de criar o lugar 

“Onde” (espaço cênico) esses personagens iriam se encontrar. Então o desafio do 

grupo era mostrar uma cena utilizando a blablação como comunicação. Neste 

exercício o público tinha que descobrir o personagem (quem) e onde (espaço cênico) 

acontecia a cena.  

Os alunos apresentaram uma maior aceitação em desenvolver o jogo, pois eles 

já haviam experimentando algo semelhante em aulas anteriores, porém no 

desenvolvimento da criação apresentaram algumas dificuldades de entrar em um 

consenso sobre a cena e a respeito da diferenciação de um personagem para outro. 

Por exemplo, alguns participantes do grupo achavam que a cena deveria acontecer 

na praia, porém outros queriam que fosse em uma praça porque combinava mais com 

os personagens do grupo. Assim como também outros grupos ficavam na dúvida de 

como fazer um enfermeiro e as pessoas não interpretarem como médico ou confundir 

um advogado com oficial de justiça. 

Na avaliação eles relataram as dificuldades em realizar o jogo; então 

começamos a falar da importância do diálogo para a construção de uma cena coletiva, 

bem como da flexibilidade que devemos ter para que o processo aconteça, abordando 

a necessidade de “dar e receber”44 para que as cenas se desenvolvessem 

salutarmente. Essas avaliações nos mostram que vozes dissonantes revelam que o 

teatro pode ser um exercício de cidadania. 

Ao desenvolver o jogo “O quê?” da mesma autora, que é caracterizado pelos 

verbos de ação que consistia em descobrir “o quê” (ação cênica) os personagens 

                                            
44 Princípio desenvolvido nas aulas de Jogo e Cena I ministrada pelo o professor Robson Haderchpek, 
trabalhando a troca durante o jogo aprendendo “dar e receber”. 
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estavam fazendo naquele local.  Então, os grupos já começaram a trabalhar de 

maneira mais reflexiva utilizando o diálogo para definir a escolha da cena, seus 

personagens e local.  Foi a primeira vez que conseguiram realizar a cena no tempo 

definido. 

As cenas por eles elaboradas a partir do verbo foram apresentadas com 

diferentes concepções. O grupo que pegou o verbo “crescer” montou uma cena em 

que uma semente era plantada no chão e a partir do momento em que aguava a planta 

(ator), ela ia crescendo. O outro grupo que ficou com a palavra “roubar” criou a cena 

apresentando a palavra de três maneiras diferentes na mesma cena, um ladrão 

roubando o celular que mais na frente tinha seu coração roubado por uma mulher, e 

esta ao entrar na academia “roubava” no exercício fazendo menos séries do que seus 

colegas. Essas duas possibilidades distintas de cada grupo fizeram com que os alunos 

entendessem que o “o quê” por mais que parta de uma palavra pode ser trabalhado 

de diferentes perspectivas. 

O princípio do “Como?”45 só reforçou ainda mais a liberdade da criação por 

parte dos alunos em trabalhar diferentes perspectivas, pois foi o primeiro jogo a ser 

trabalhado utilizando o diálogo partindo do texto. Porém cada dupla tinha a liberdade 

de construir o personagem (quem?), o espaço cênico (onde?) e a ação cênica (o quê?) 

da maneira que achasse melhor (como), porém, com os textos46 de todos os grupos 

iguais. 

Os alunos puderam perceber que por mais que as dez duplas estivessem 

realizando a cena com o mesmo texto, nenhuma das cenas chegaram a se parecer, 

pois cada dupla escolheu improvisar a partir do seu interesse. Exemplo disso é a fala 

do aluno E quando diz: “[...] eu achava que todas as cenas iam ser iguais porque eram 

as mesmas falas, mas não ficou nenhuma parecida... imagine se nós tivéssemos 

apresentado em outros lugares da escola tinha ficado mais diferente ainda”. Ou seja, 

                                            
45 Princípio desenvolvido nas aulas de Jogo e Cena I ministradas pelo professor Robson Haderchpek, 
para ampliar a visão do aluno sobre as múltiplas formas de fazer uma cena. 
46  Texto utilizado para diálogo entre os dois personagens, extraído das aulas de Jogo e Cena I 
Personagem 1: oi 
Personagem 2: oi 
Personagem 1: tudo bem? 
Personagem 2: tudo bem! 
Personagem 1:que horas são? 
Personagem 2: 08:30 
Personagem 1:Obrigado! 
Personagem 1: De nada! 
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o aluno já tinha conhecimento de que todos esses elementos poderiam influenciar na 

criação da cena improvisada. 

Nessa direção as aulas eram voltadas às práticas educativas entendendo que 

o teatro deve ampliar-se para além do espaço convencional, ocupar outros espaços 

da escola e quiçá da cidade de modo que seja problematizado em relação à sala de 

aula e que este espaço seja ressignificado e ampliado para outros ambientes da 

escola problematizando-o e utilizando-se de outros equipamentos escolares como 

parque, refeitório, pátio e corredores. 

Também utilizei nas aulas o Jogo Dramático que parte da concepção do jogo 

sem intenção de exibição para observadores ou público (plateia), como outra 

possibilidade de jogar no espaço escolar, por meio da sua natureza dramática lúdica 

que busca satisfazer as necessidades dos jogadores envolvidos mas sem pensar na 

cena como fator principal, gerando diversão no faz de conta do jogo. Ressalto que 

este tipo de jogo pressupõe também uma conscientização corporal que é 

desenvolvida a partir dele, construída junto. Durante os jogos “[...] os jogadores se 

desafiam e se descobrem enquanto corpos atuantes, capazes de produzir 

movimentos e sons, descobrem que seu corpo fala”. (LOPES, 1997, p. 83) 

Para tal jogo foram utilizadas movimentações a partir de sons emitidos pelo 

próprio corpo do aluno já que os sons saem do corpo em resposta ao estímulo dado 

por meio dos movimentos. Através dos jogos “[...] os participantes também 

experimentam e exercitam noções de equilíbrio, concentração, observação, 

coordenação e ritmo” (ibid). Eles “[...] também envolvem a presença do texto e do 

subtexto, além da informação que é dada, é necessária interpretá-la” (ibidem, p. 84), 

de modo que o sujeito interpreta e se transforma na situação de jogo e isso poderá 

levá-lo a refletir numa perspectiva mais enfática sobre suas próprias vivências extras 

em sala de aula. 

Japiassu (2001, p. 25) exemplifica a diferença ente o jogo dramático e o jogo 

teatral ao colocar que, 

 

No jogo dramático entre sujeitos, portanto, todos são "fazedores" da situação 
imaginária, todos são "atores". No jogo teatral, o grupo de sujeitos que joga 
pode se dividir em equipes que se alternam nas funções de "jogadores" e de 
"observadores", isto é, os sujeitos jogam deliberadamente para outros que os 
observam. Na ontogênese, o jogo dramático (faz - de -conta) antecede o jogo 
teatral. Essa passagem do jogo dramático ao jogo teatral, ao longo do 
desenvolvimento cognitivo e cultural do sujeito.  
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Nessa perspectiva utilizei os jogos teatrais para abarcar ainda mais essa 

transformação e proporcionar um maior conhecimento, na medida em que, para Spolin 

(2011, p. 3), “[...] qualquer um pode atuar, qualquer um pode improvisar, qualquer um 

pode adquirir as habilidades e competências para ser o senhor dos palcos”. Associo 

esta experiência ao pensamento de Boal (2015, p. 13) quando diz que “[...] todos seres 

humanos são atores, porque agem, e espectadores porque observam. Somos todos 

‘espect-atores’”. Pensando nesta perspectiva, todos nós temos a capacidade para 

entrar em cena, pois nós agimos diante da sociedade, vivemos cenas sociais e 

estamos dotados de máscaras sociais. 

Ao final dos jogos realizados em sala de aula acontecia um diálogo como uma 

espécie de autoavaliação em que os alunos respondiam sobre o que aprenderam com 

os jogos, o que podiam extrair desses jogos para a cena, o que podiam usar do jogo 

no seu dia a dia, entre outras questões que poderiam ser relacionadas à consciência 

corporal, aos conhecimentos teóricos voltados a montagens de cena e da 

improvisação. Tudo era usado de acordo com a proposta de cada jogo e o tipo de 

conhecimento que ele podia proporcionar ou realizar associação. 

Esses jogos foram fundamentais para estimular nos alunos sua criatividade, 

além de apontar para diversas possibilidades de dramaturgia e trabalhar sua realidade 

sociocultural oportunizando desenvolver sua capacidade de se perceber, de enxergar 

a realidade à sua volta e de refletir acerca das diferentes possibilidades de transformá-

la a partir do jogo.  

Enxergamos isso como um poder individual de cada aluno, que através do 

processo de ensino e aprendizagem vai construindo sua base crítica e reflexiva que 

permite desenvolver autonomia para pensar e agir no meio, possibilitando sua 

potencialização enquanto sujeito histórico e transformador da sociedade. 

Nessa direção, acredito que a evidente necessidade de repensar as práticas 

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

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

contínua e que esse movimento constante necessita da interação e colaboração do 

outro. É preciso rever esses referenciais norteadores, analisá-los criticamente, para 

posteriormente pensar como eles podem colaborar com uma prática pedagógica em 

Teatro que preze pela dialogicidade e pela problematização da realidade. 

Educação Dialógica segundo Freire (2011) parte da comunicação entre os 

envolvidos (educador e educando) por meio do diálogo. Porém, para que haja o 
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diálogo, ambos devem construir de maneira participativa sem centralizar o ensino 

apenas para o educador que fala e o educando escuta. Os dois têm que apresentar 

um ensino de mão dupla, de falar e ouvir na construção do conhecimento. Que é 

justamente essa proposta que desenvolvo no meu processo de ensino de artes. 

Freire (2000, p. 40) compreende o indivíduo como ser histórico e produtor de 

cultura, “[...] seres capazes de saber, de saber que sabem, de saber que não sabem. 

De saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem”, concebendo 

então os indivíduos como fazedores de sua própria história, de sua realidade, capazes 

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

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

outra maneira, na qual a utopia é um sonho possível, reagindo-se em confronto ao 

que está posto. O autor coloca a urgência de uma prática que possibilite a re(criação) 

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

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

nessa realidade.  

Durante as apresentações eu também pude perceber que, apesar de utilizarem 

cenas distintas uma das outras, os alunos trouxeram cenas totalmente autônomas e 

pessoais. Eles abordaram-nas como a narração de uma história, com alguns 

princípios dos elementos épicos de Bertolt Brecht (1967) que apresenta distinção 

entre o teatro aristotélico/tradicional que é baseado na tensão dramática, diferente da 

estética teatral do teatro épico que pode se dar como algo mais complexo (que o 

dramático) em todos os seus detalhes. Os alunos trouxeram para a cena gestus47 e 

“distanciamentos48”, elementos importantes na estética brechtiana. 

Essa questão da habilidade do aluno que se transformava em vários 

personagens também está de algum modo relacionado ao conceito do personagem 

“Coringa49”. O ator cria o seu personagem podendo se adaptar a todas as cenas 

ficando com ele a responsabilidade de alterar, inverter, somar, acrescentar, e que 

geralmente possa ser refeita sob outra perspectiva concentrando a função crítica e 

distanciada da cena. 

                                            
47 “É noção primordial no jogo brechtiano. [...] Exige que o ator selecione gestos capazes de exprimir 
uma atitude global, uma característica social. O gestus é a tomada de posição em relação aos outros”. 
(ASLAN, 2005, p.169) 
48 Segundo Patrice Pavis (2008), o distanciamento é a tomada de distância da realidade que pode 
alterar radicalmente a atitude do espectador com relação a cena, transformando-a de identificadora 
para crítica assistida.  
49 Modelo dramatúrgico criado por Augusto Boal (1931-2009) apoiado numa proposta épica e crítica. 
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A avaliação deste processo se deu por meio de roda de conversa, em que os 

participantes se colocaram e comentaram suas percepções ao fazer a cena 

contribuindo também com as cenas dos colegas por meio de colocações que foram 

observadas na condição de espect-ator. A esse respeito vejamos alguns excertos de 

fala dos alunos envolvidos no processo: 

 

“Essa história da minha narrativa tem histórias parecidas de outras pessoas”. 

(ALUNO A)50 

 

“Mas a gente só faz teatro dos outros ou dos livros?”. (ALUNO B)51 

 

Com relação à dramaturgia, depois de vivenciado o processo de encenação, 

eles apontaram que:  

 

“Podemos fazer a cena de diferentes maneiras, basta tentarem várias vezes, 

e escolher a melhor”. (ALUNO C)52 

 

“Quando ensaiamos as cenas ficam mais legal”. (ALUNO D)53 

 

Eles entenderam que têm a capacidade de elaborar uma cena e 

consequentemente um espetáculo, basta ensaiar e ter criatividade de acordo com a 

proposta de cada cena, como também identificaram que quem está de “fora” da cena 

tem uma visão melhor do que está acontecendo; enquanto espectadores davam 

sugestões que poderiam melhorar a cena apresentada, enfatizando a ideia de que 

tudo pode se transformar. 

Através do diálogo, o grupo de espectadores comentava e apontava o que tinha 

observado sobre a forma que o outro apresentava a cena, o que tinha achado 

interessante, o que poderia ser descartado, etc. Por sua vez, o aluno que apresentou 

sua cena falava como foi o processo de criação. Eles discutiam usando novos termos 

oriundos do repertório das técnicas teatrais que aprenderam a reconhecer ao longo 

das aulas como “na minha concepção acho que só precisaria projetar a voz”, refletiu 

um dos alunos, ou ainda “ela tinha uma presença cênica quando falava”. E mais: “a 

proposta cênica dele foi muito criativa”, “ela abordou a história de uma maneira que 

eu não imaginava”, “foi surpreendente quando saímos da sala de aula para outro 

                                            
50 Depoimento do aluno na 4ª semana (24 a 28 de outubro - Contando nossas histórias). 
51Depoimento do aluno na 1ª semana de projeto (3 a 7 de outubro de 2016). 
52 Depoimento do aluno na 9ª semana (28 de novembro a 2 de dezembro – Ensaio). 
53 Depoimento do aluno na 9ª semana (28 de novembro a 2 de dezembro – Ensaio). 
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espaço dentro da cena”. Esses excertos de falas comprovam que a aprendizagem em 

teatro se dá no fazer, fruir e contextualizar, ratificando o já dito por Barbosa (1997) em 

sua Abordagem Triangular. 

Tais narrativas autobiográficas e seus desdobramentos na linguagem teatral 

permitiram uma aprendizagem em Teatro ratificada na avaliação em que os alunos 

relataram sobre o que eles aprenderam a partir da linguagem técnica do teatro:  

 

[...] que os objetos que usamos na cena como cadeira faz parte do cenário. 
(ALUNO B).54 
 
[...] que as roupas que a gente veste é o figurino do personagem. (ALUNO 
A).55 

 

[...] que não é obrigado fazer a cena como realmente foi, eu posso ter a 
liberdade de expressão de montar algo baseado naquilo que vivi. (ALUNO 
G).56 
 
[...] tinha cena de tragédia e de comédia. (ALUNO F).57 
 
[...] a gente foi dramaturgo e ator da nossa própria história. (ALUNO G).58 
 
[...] que pode fazer teatro em vários locais, não apenas no palco, como a 
gente fez...Marcou o espaço lá no pátio onde era palco e onde ficaria a plateia 
e todo mundo entendeu que era um espetáculo. (ALUNO H).59 
 

Então, através das narrativas autobiográficas podemos perceber que os alunos 

conseguiram aprender refletindo acerca das experiências de vida, pois é uma prática 

educativa vivenciada na construção do conhecimento. Tal prática pode transformar a 

concepção do ensino de Artes, em especial a linguagem do Teatro a partir dessas 

práticas metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54Depoimento do aluno na 7ª semana (14 a 18 de novembro - Professor diretor). 
55 Depoimento do aluno na 9ª semana (28 de novembro a 2 de dezembro – Ensaio). 
56 Depoimento do aluno na 4ª semana (24 a 28 de outubro - Contando nossas histórias). 
57 Depoimento do aluno na 11º semana (12 a 16 de dezembro- Avaliação sobre o processo). 
58 Depoimento do aluno na 11º semana (12 a 16 de dezembro- Avaliação sobre o processo). 
59 Depoimento do aluno na 11º semana (12 a 16 de dezembro- Avaliação sobre o processo).  
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Eu, enquanto professor em constante transformação, busquei apreender o 

máximo possível o que cada aluno me trazia com relação à cena que foi apresentada 

ora em formato de arena, ora em formato de palco italiano ou itinerante (deslocamento 

para fora da sala de aula). Os alunos usavam recursos teatrais em alguns momentos 

realistas (em que os alunos tentavam representar a cena como de fato aconteceu, 

trazendo objetos, figurinos e cenários para se aproximarem da realidade como, por 

exemplo: comer um milho, ter o milho real e o aluno/ator comê-lo), e usavam o recurso 

da linguagem épica (quando rompe com o tradicional apresentando uma nova forma 

de fazer teatro, utilizando narrações, legendas e distanciamento para a apreciação 

estética como por exemplo, um papel com o nome “milho” e o “ator come o milho”). 

Nesse sentido, as narrativas autobiográficas contribuíram para experimentar a 

cultura local e da memória desde um campo micro, no que diz respeito às famílias dos 

alunos e suas histórias de vida e um macro campo, em que estão inseridas questões 

mais abrangentes, mas que também corroboram para afirmação da cultura e permitem 

refletir sobre a realidade, sobre a sociedade em que os sujeitos estão inseridos. Sobre 

as narrativas autobiográficas Passeggi (2003, p.11) nos ajuda a refletir que: 

 
Na busca de um enredo para sua história, a narradora seleciona, estabelece 
relações, organiza os fatos, encontra justificativas, clarifica sua prática e suas 
representações de si (inter)agindo no mundo. Nesse processo, ela se re-
conhece, re-descobre suas relações com os saberes práticos em questão, 
com o grupo, com a instituição formadora, mas, sobretudo, com seus alunos.  

 
Essa descrição de Passeggi (2003) lembra muitas atribuições de um Ator-

narrador do teatro épico, em que estes elecionam o conteúdo para sublinhar e interagir 

com o mundo. Aponta ainda para um ensino que se propõe dialógico e que permite 

que os alunos levem para o ambiente escolar as relações e vivências construídas fora 

dele e, deste modo, articule seus objetivos a esse contexto em que a prática de 

ensino-aprendizagem vai acontecer. Compreendendo isso, acredito que o educador, 

ao trabalhar a partir dessas experiências, superando-as inclusive em relação às ideias 

primeiras sobre elas, estimula o corpo discente a ler de outras maneiras o contexto 

em que estão inseridos, as experiências já vividas, construindo conhecimento ao 

ampliar o campo de leituras do mundo e as formas de fazê-lo. 

Foram trabalhadas ainda as narrativas autobiográficas como “resgate” de um 

momento vivenciado pelo narrador (educando) que gerou algum significado subjetivo, 

sejam eles positivos ou negativos; mas que de alguma forma sejam importantes para 
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a construção da história da sua vida, compartilhado com seus colegas durante as 

aulas, possibilitando outras formas de se fazer teatro na escola. 

Esses conhecimentos podem ser extraídos tanto das experiências positivas, 

identificando os ganhos de aprendizado e os modos de prosseguir, criar e testar novos 

processos, quanto das experiências negativas que podem ser problematizadas e 

também servir de conhecimento. Essa reflexão cabe tanto ao indivíduo, em seus 

processos subjetivos e objetivos de amadurecimento, quanto ao coletivo, que por meio 

das trocas e da aprendizagem de construção coletiva do conhecimento, trabalharam 

no sentido de potencializar as ações e transformá-las em experiências positivas, 

aprendendo com os erros. 

A partir das narrativas autobiográficas podemos direcionar essas experiências 

para a construção do ensino de Teatro fazendo com que os alunos percebessem que 

o texto que eles escreveram sobre sua própria vida (autobiografia) passou a ser 

utilizado como dramaturgia, pois se transformou em cena e as pessoas que estavam 

presentes naqueles recortes da vida passam a ser personagens de tudo que o 

aluno/ator/autor fez no passado, através da criação cênica.   

Ressalto o papel do professor como mediador dialógico no processo 

pedagógico de ensino-aprendizagem, de perceber o caráter humanístico das relações 

entre os entes envolvidos na transformação das memórias em conhecimentos. 

Destaco nesse processo o diálogo entre educador e educando acerca do conteúdo 

que se vai ensinar e aprender, dentro e fora da sala de aula, deixando nítida a 

relevância da autonomia do aluno durante todo o processo pedagógico em selecionar 

qual recorte da sua vida ele tem interesse em transformar em cena/conhecimento, 

processo vivenciado nas aulas teóricas e práticas. 

Nesta perspectiva, podemos dizer que durante os ensaios transpareceu em 

mim (professor) a figura do diretor, ou melhor um “diretor-pedagogo”, que no dizer de 

Haderchpek (2010) apresenta diversas características desse profissional, pois em 

suas práticas artísticas adotam princípios pedagógicos, ou seja, desenvolve suas 

propostas estéticas, atento às necessidades do grupo, e aprende com o processo 

juntamente com seus atores. “Por isso, o diretor-pedagogo deve estar disposto a se 

transformar juntamente com seus atores. Ele deve priorizar o processo de formação 

do grupo, e isso às vezes o obriga a fazer escolhas que não são fáceis”. 

(HADERCHPEK, 2010, p.288) 
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Existe uma dificuldade enorme de se desenvolver dentro das relações de 

ensino/aprendizagem, diferentes tipos de conhecimento do aluno, vivenciados pelas 

experiências interpessoais. E não é tão fácil fazer com que os alunos entendam seu 

papel individual de autotransformação. Pois toda a maturidade auxiliará num processo 

de construção para que se enxerguem como indivíduos autônomos e coletivos. “Faz 

parte do trabalho de um diretor-pedagogo que ele tente equilibrar as diferenças dentro 

de um grupo”. (Ibid, p.289). 

Portanto, a partir dessas concepções do diretor-pedagogo definidas por 

Haderchpek e associadas às atividades desenvolvidas nesta prática, podemos afirmar 

que eu assumi um papel de um diretor-pedagogo, pois em todo processo eu estive 

preocupado em ampliar os conhecimentos dos alunos sobre as linguagens do teatro 

na atuação, levando em consideração todos os elementos que potencializariam as 

transformações dos envolvidos, destacando todos os elementos estéticos e 

pedagógicos que sugiram a partir das narrativas autobiográficas. 

Usando as narrativas autobiográficas como uma ferramenta pedagógica do 

ensino de teatro, percebo que se torna extremamente importante problematizar a 

educação e o ensino em nossa sociedade, e a maneira de fazê-lo encontra-se 

justamente na análise do que está posto e nas concepções que norteiam as práticas 

educativas. E é exatamente a isto que este estudo se propõe, ao analisar e 

problematizar uma prática pedagógica em Teatro, de maneira que não a defender o 

que acredito ser correto ou não para o ensino da linguagem teatral no ambiente 

escolar, mas problematizar e investigar a minha própria prática de maneira crítica e 

consciente, como mais uma ferramenta que pode ser utilizada.  

E isso não significa dizer que a educação é o elemento determinante para a 

ocorrência de transformações sociais, mas ela é um elemento importante para tal. 

Principalmente num período em que o país atravessa um momento tão delicado, 

devido uma conjuntura política que visa revogar a capítulo social da constituição e, 

por conseguinte, estagnar a educação pública. Portanto, se mostra cada vez mais 

importante problematizar a realidade da educação.  

É importante mencionar que a situação inversa também ocorre. Há uma relação 

homem-mundo no Teatro, ele compreende o Teatro em si, mas também compreende 

o mundo e suas relações através do teatro. A possibilidade de mudança é 

evidenciada, mas ela não acontece se o sujeito não estabelecer uma relação dialética 

com o mundo em que vive e compreender que essa possibilidade existe.  
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Então a pesquisa conseguiu direcionar as narrativas para a construção do 

ensino de Teatro onde o aluno pode aprender através da reflexão da sua própria 

história de vida e das práticas educativas vivenciadas. Eu enquanto professor pude 

perceber que as narrativas autobiográficas podem ajudar na construção de 

conhecimento, pois elas têm uma relação de ensino e aprendizagem que leva em 

consideração a história de vida, ficando nítido um interesse maior por parte do aluno 

ao se dedicar mais ao processo, pois este levou em consideração o pertencimento. 

Tudo isso devido a relevância da autonomia do aluno no processo pedagógico, 

sendo esta uma das principais responsáveis pelo processo de diálogo entre educador 

e educando acerca conhecimento que aprenderam e ensinaram concomitantemente 

em todos os espaços vivenciados, dentro da sala de aula regular e outros espaços 

que proporcionaram a ampliação desses conhecimentos. 

O presente trabalho atingiu seus objetivos, pois conseguiu refletir acerca de um 

ensino de teatro na escola que levou em consideração a singularidade do aluno, além 

de analisar essa experiência desenvolvida que utilizou as narrativas autobiográficas 

como ferramenta pedagógica com os alunos do Ensino Fundamental da EETIACC, 

município de Mossoró (RN). Contudo, apresentando mais uma possibilidade de ensino 

de teatro para outros profissionais. 

Desse modo, trata-se de uma efetiva continuidade de uma pesquisa gestada 

desde a graduação em Teatro, aprofundada durante o mestrado em Artes Cênicas, e 

cuja reflexão se tornou ainda mais fortalecida a partir da relação com os alunos no 

momento em que ingressei como docente na rede estadual.  

Acredito que a educação em Artes voltada ao Teatro proporcione uma 

aproximação com os envolvidos, ao mesmo tempo em que corrobora pra um 

aprendizado em diálogo, na perspectiva de superar os estigmas impostos pela 

realidade a sua volta, além de ampliar diversas possibilidades de construir novos 

conhecimentos, levando em consideração a singularidade dos sujeitos mas ao mesmo 

tempo criando meios para ele perceberem o mundo que os rodeia, e se perceberem 

como parte dessa transformação.  

Todas essas vivências anteriormente citadas me trouxeram até aqui, à diversas 

perspectivas de serem desenvolvidas em futuros projetos, que justifico a partir da 

compreensão de que esse ensino nas escolas deve falar com teatro, mas falar sobre 

a realidade dos alunos, sobre suas vivências, suas histórias de vida, seus desejos e 

anseios, lutando para que a realidade social ocorra de maneira diferente..  
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Portanto, posteriormente poderia problematizar o processo de investigação 

laboratorial em teatro, tendo como ponto de partida as memórias dos sujeitos e as 

narrativas autobiográficas e os modelos explicativos sobre a realidade advindos das 

experiências dos alunos, de maneira a pensar uma nova proposta que intitulo de 

Pedagogia Dialógica do Teatro.  

O teatro precisa de ações significativas que gerem uma transformação, com 

trocas de conhecimentos e histórias. Essas trocas se transformam, ampliam o 

entendimento das coisas, em diversos aspectos, sejam eles éticos, estéticos, ou 

culturais e isso influencia na mudança do olhar sobre a sociedade possibilitando novas 

formas de ver o mundo. 

Dentro dessa perspectiva o presente trabalho reforça a necessidade de 

considerar o caráter dialógico dos processos formativos em nossos ambientes de 

ensino e aprendizagem, e indica caminhos para essa realização ao apontar a 

Educação Dialógica como um caminho para a organização do planejamento 

pedagógico do Ensino de Teatro, e do diálogo como possibilidade para os 

pesquisadores em educação e em arte, a partir do uso das Narrativas Autobiográficas. 
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