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Este trabalho é dedicado a todos aqueles que 

insistem em fazer teatro. Que nossa arte seja 
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acolher e modificar. 



AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer àqueles que percorreram comigo esta jornada, um tanto quanto 

difícil. 

A minha mãe, Sueli de Jesus Cassanti, a meu pai, Wilson Sil Pereira, e a minha 

avó, Tereza Garcia (in memoriam). A Renato Brito Quaglia e a seus pais, Sônia Brito 

Quaglia e José Carlos Quaglia, que foram, por inúmeras vezes, os meus. 

A minha orientadora, Cleide Rita Silvério de Almeida, que sempre soube como 

conduzir a sua orientação, de forma exigente e amorosa. À revisora Estela Carvalho, a 

Luis Octavio, pelas contribuições, ao Prof. Me. Antonio M. Guimarães, pela tradução e a 

Luara Proença, pela imagem. 

Aos colegas do programa de pós-graduação, com os quais foi possível aprender e 

apreender: Jefferson de Souza Santana, Hélvio Nogueira, Margareth Passos, Francisco 

Carvalho, Andréa Oliveira, Dimitri Pereira, Moisés Marcondes, Natatcha Romão e, em 

especial, a Talita Pereira da Silva, Alexsandro Júnior de Santana e Claudinei de Aro Poço. 

A meu amigo Emerson Mathias, que me apresentou o programa de pós-graduação 

da Universidade Nove de Julho (Uninove) e compartilhou de minhas ideias e anseios, 

antes e durante o processo seletivo. 

Aos amigos, amigas e alunos que por tantas vezes souberam compreender minhas 

aflições e ausências, em especial Viviane Cândida de Abreu, Cynthia dos Santos Lourenço 

e Cristina Pietro.  

Aos componentes da banca de defesa, que prontamente atenderam ao convite para 

este trabalho.  

Ao Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares 

(Prosup), pelo apoio e bolsa concedida, com a qual foi possível a realização desta 

pesquisa.  

À Uninove e aos secretários do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), 

que sempre se colocaram à disposição para prestar auxílio no que fosse preciso. 

Aos professores do PPGE, que participaram de minha vida acadêmica. 

A meu primeiro grupo de teatro, com quem aprendi que a vida era pulsão: Antonio 

Ginco, Alessandra Ranzoni, Aldo Valentim, Carmem Romera, Gesley Colli (in 

memoriam), Lúcia Carla, Regiane Menezes, Valquíria Vieira e Ubirajara Veneziane, sem 

os quais não haveria motivação para este tema. Agradeço também a Juliana Calligaris, 

pelo aprendizado nos grupos e pelas indicações de leitura. 



Às escolas e professores que me concederam as entrevistas: Renan Pena (E. E. 

“Prof. Carlos Gomes”), Márcia Polachinni (E. E. “Prof. Plínio Barreto”), Rosana 

Francisco (E. E.“Prof. Oswaldo Catalano”), Valéria de Oliveira (E. E. “Professora Maria 

Augusta de Ávila”) e Vinicio Dutra (E. E. “Prof. Yervant Kissajikian”). 

A todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização deste 

trabalho.



RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda a prática teatral no ensino médio e se baseia em pesquisa bibliográfica, 

documental e empírica, ao entrevistar cinco professores da rede pública do estado de São 

Paulo. Ao longo do percurso, a investigação buscou levantar quais são as práticas teatrais 

utilizadas pelos docentes entrevistados; conhecer, por meio das entrevistas, os reflexos da 

prática teatral nos alunos, de acordo com a percepção dos professores; indagar se a Lei nº 

13.278/16 é discutida nas escolas em que foram realizadas as entrevistas. O ponto de partida 

para essa proposta deu-se por inquietações diante de manifestações observadas no cotidiano 

entre diferentes pessoas e na mídia, como atos de violência física e simbólica. A hipótese 

traçada é que a prática teatral propicia um caminho para sensibilizar o jovem em sua 

formação. O referencial teórico do trabalho é o pensamento complexo, de Edgar Morin, 

evidenciando as categorias estado estético e estado poético para pensar a formação humana. 

As análises das entrevistas mostraram que a prática teatral provoca transformações nos 

alunos, chamadas neste trabalho de ressonâncias. Foram observadas 15 qualidades de 

ressonâncias nos discentes que atuam com a atividade teatral. Entre elas, destaca-se a 

sensibilidade, explicada nesta dissertação como um fio condutor de percepções entre o mundo 

interior e o exterior. Os entrevistados também relacionaram quatro dificuldades específicas da 

realização da prática teatral e vinculadas ao ambiente escolar. As análises mostraram ainda 

que a prática teatral acontece independentemente da Lei nº 13.278/16, impulsionada por uma 

força de resistência e mobilidade por parte de alunos, que reverbera em professores, 

atravessando os muros das escolas. 

 

Palavras-chave: Prática teatral no ensino médio. Sensibilidade na formação humana. 

Pensamento complexo. 

 



ABSTRACT 

 

This research approaches the theatrical practice in high school and is based on 

bibliographical, documentary an empirical research, by interviewing five teachers from the 

public schools in the state of São Paulo. During the study development, the research aimed to 

stablish the theatrical practices used by the teachers interviewed and to know, through the 

interviews, the reflexes of theatrical practice in the students, according to the teachers’ 

perception. Besides that, the research also intended to inquire whether Law nº 13.278/16 is 

discussed in the schools where the interviews were conducted. The starting point for this 

proposal was caused by concerns about manifestations observed in the daily life between 

different people and in the media, such as acts of physical and symbolic violence’s. The 

observed hypothesis is that the practice provides a way to sensitize the young people in their 

formation. The theoretical reference of the work is the complex thought, of Edgar Morin, 

evidencing the categories esthetic and poetic states to think on the human formation. The 

analyzes of the interviews showed that the theatrical practice provokes transformation in the 

students, entitled as resonances in the present work. Fifteen qualities of resonance were 

observed in the students who worked with the theatrical activity. Among them stands out the 

sensitivity, explained in this dissertation as a guiding thread of perceptions between the inner 

and outer world. The interviewees also related four specific difficulties of performing 

theatrical practice and linked to the school environment. The analyzes also showed that the 

theater practice happens independently of Law nº 13.278/16, driven by students resistance 

force and mobility, reverberating in teachers, crossing the walls of schools. 

 

Keywords: Theatrical practice in the school. Sensitivity in human formation. Complex 

thinking. 

 



RESUMEN 

 

Esta investigación aborda la práctica teatral en la enseñanza media y se basa en la 

investigación bibliográfica, documental y empírica, al entrevistar a cinco profesores de la red 

pública del estado de São Paulo. A lo largo del recorrido, la investigación buscó levantar 

cuáles son las prácticas teatrales utilizadas por los docentes entrevistados; conocer, por medio 

de las entrevistas, los reflejos de la práctica teatral en los alumnos, de acuerdo con la 

percepción de los profesores. Además de eso, la investigación también pretendía averiguar si 

se discutía la Ley nº 13.278/16 en las escuelas donde se realizaron las entrevistas. El punto de 

partida de esta propuesta fue la preocupación por las manifestaciones observadas en la vida 

cotidiana entre diferentes personas y en los medios, como los actos de violencia física y 

simbólica. La hipótesis trazada es que la práctica teatral propicia un camino para sensibilizar 

al joven en su formación. El referencial teórico del trabajo es el pensamiento complejo, de 

Edgar Morin, evidenciando las categorías estado estético y estado poético para pensar sobre la 

formación humana. Los análisis de las entrevistas mostraron que la práctica teatral provoca 

transformaciones en los alumnos, tituladas como resonancias en este trabajo. Se observaron 

quince calidades de resonancias en los discentes que actúan con la actividad teatral. Entre 

ellas, se destaca la sensibilidad, explicada en esta disertación como un hilo conductor de 

percepciones entre el mundo interior y el exterior. Los entrevistados también relacionaron 

cuatro dificultades específicas de la realización de la práctica teatral y vinculada al ambiente 

escolar. Los análisis mostraron además que la práctica teatral ocurre independientemente de la 

Ley nº 13.278/16, impulsada por una fuerza de resistencia y movilidad por parte de alumnos, 

que reverbera en profesores, atravesando los muros de las escuelas. 

 

Palabras clave: Práctica teatral en la escuela. Sensibilidad en la formación humana. 

Pensamiento complejo. 
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1 NEM TODO TRAJETO É RETO: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 

 

Meus sonhos são minhas esperanças. Os sonhos são a 

imagem visível das esperanças. Eles não correspondem 

a nada que exista. Não têm, portanto, existência no 

mundo da ciência. Mas os sonhos é que nos separam 

dos animais. Nossos corpos fazem amor com o que não 

existe, ficam grávidos e parem. 

(ALVES, 2015, p. 10) 

 

É curioso perceber quais são as consequências obtidas ao longo do caminho que 

acabamos por trilhar, como opção, determinismo ou acaso. Comecei a estudar Teatro desde o 

ensino médio, em 1994, em uma escola técnica estadual, aos 15 anos. Tudo o que ocorreu a 

contar daí foi fortemente influenciado por essa experiência. O professor, Antonio Ginco, 

apresentou aos integrantes do grupo que se formava um teatro cuja prática permitia exercitar a 

sensibilidade. O grupo reunia-se no teatro da escola uma vez por semana, aos sábados de 

manhã. Nele criamos laços, passamos a confiar uns nos outros, a brigar pelo que 

acreditávamos, cuidar-nos, respeitar-nos em nossas singularidades e nos amar. Para mim, esse 

era o conceito de família que aprendia ali. Também entendi a importância de contemplar e 

refletir sobre diferentes formas de arte, como, por exemplo, pintura, dança e literatura. 

As leituras dos textos teatrais trazidos pelo professor Ginco não eram aleatórias, no 

sentido de serem elas próprias uma atividade política, visando a reflexões de cunho 

existencialista e social. Concomitantemente, engajei-me na União Municipal dos Estudantes 

Secundaristas de São Paulo (Umes
1
 Cantarena), participando do centro cultural e militando 

em causas de interesse social. 

Quando iniciei essa prática, percebi o mundo e as pessoas com novo olhar e minhas 

escolhas enveredaram por esse caminho. O Teatro desponta como uma agulha a costurar os 

tecidos aleatórios da minha vida. 

Enquanto me profissionalizava em Teatro na Fundação das Artes de São Caetano do 

Sul, conheci pessoas com quem aprendi que a vida era pulsão e escolha; também vivi o canto, 

o circo, filosofias e danças orientais como butô
2
, bharatanatyam

3
, entre outros aprendizados 

                                                           
1
 Fundada em 11 de novembro de 1984, a entidade representa cerca de 4 milhões de estudantes dos ensinos 

fundamental e médio, cursos supletivos, pré-vestibulares e cursos de educação profissional níveis básico e 

técnico. Mais informações em: <http://www.umes.org.br/>. Acesso em: 26 mar. 2017. 
2
 O Butoh ou Butô é uma dança que surgiu no Japão, como resultado de uma combinação entre as culturas 

oriental e ocidental. A japonesa, de tradições milenares, e a moderna americana dos anos 1950. Seus 

precursores, Kazuo Ohno e Tatsumi Hijikata, inspiraram-se na vanguarda europeia da época, traduzida por 

movimentos como expressionismo, cubismo e surrealismo, entre outros, e nas danças japonesas tradicionais Ô 

e Bugaku. O resultado é uma forma de expressão não coreografada nem aprisionada em padrões, mas orientada 

em expressar a singularidade do dançarino.  
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que comporiam minha autoformação. O despertar da sensorialidade era meu guia nesse 

trajeto. Quanto mais me perdia, mais me encontrava. Em O conto da ilha desconhecida, 

Saramago (1998, p. 41) ilustra bem essa sensação quando afirma, metaforicamente, que “é 

necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não saímos de nós.” Grande parte 

desse percurso foi habitado pela fé que os adolescentes possuem em modificar o mundo à sua 

volta, permeados de vontades que ecoam de maneira sonora e vibrante. 

Na década de 1990, a datilografia e o inglês contavam muito no quesito 

competitividade para se conseguir um bom emprego. Por esse motivo, a escolha da escola 

técnica deveu-se a seu renome e grade curricular. Era boa, mas também era feia: cinza e fria 

em aparência, com obrigatoriedades que poderiam ser resolvidas sem pulsação. Na contramão 

da orientação capitalista pela qual as pessoas ao meu redor se guiavam, direcionei meus 

estudos nos caminhos do teatro e, depois, da dança, obtendo dessa experiência meu 

“combustível” para executar as atividades que não interessavam tanto. O que traz à mente a 

canção Cobra rasteira, do grupo Metá Metá: 

 

Nem todo trajeto é reto 

Nem o mar é regular 
Estrada, caminho torto 

Me perco pra encontrar 

Abrindo talho na vida 

Até que eu possa passar 

Como um moinho que roda 

Traçando a linha sem fim 

E desbravando o futuro 

Girando em volta de mim 
Correndo o mundo 

(Cobra rasteira) 

Me engoli de vez 

(Cobra rasteira) 

Ô, giramundo 

Assim o chão se fez 
Nem todo trajeto é reto 

Nem o mar é regular. (DINUCCI, 2012) 
 

Esse fato gerou incômodos em minha família, levando-me a questionar minhas 

decisões mais adiante, em momentos de dificuldades, e me compelindo a pensar que a Arte e 

o Teatro eram, afinal de contas, supérfluos  e talvez o fossem para uma família de imigrantes 

pobre e pouco instruída. O fato é que me prendi entre o que era necessário e o que me 

sensibilizava, não enxergando conexão alguma entre ambos naquele momento de minha vida. 

                                                                                                                                                                                     
3
 Bharatanatyam é uma dança tradicional da região de Tamil Nadu, sul da Índia. Caracteriza-se por movimentos 

realizados em linhas geométricas, saltos, flexões de joelhos, posturas de equilíbrio e batidas dos pés. Alia-se à 

dança a técnica de abhinaya, que são expressões faciais acompanhadas de gestos das mãos, braços e cabeça. 
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No entanto, mesmo angustiada persisti nesse caminho, muitas vezes desacreditada por mim 

mesma, mas desconfiada de que era necessário continuá-lo. 

Mais tarde, movida pela necessidade e pelo interesse em civilizações antigas, busquei 

a graduação em História, que foi realizada na Universidade Nove de Julho (Uninove). Novos 

horizontes em minha mente se abriram, além de resgatar e ampliar o viés político que iniciara 

no ensino médio. Fortalecia-se também a certeza de que a Arte e suas manifestações são 

intrínsecas ao ser humano e que deveriam, portanto, estar presentes na vida coletiva e 

individual para trazer poesia, leveza e reflexão ao dia a dia. A possibilidade de lecionar 

apresentou-se simultaneamente. Como já havia lecionado teatro e dança, deleitei-me com essa 

perspectiva, mesmo tendo sido advertida por colegas sobre o “desinteresse” dos alunos em 

aprender. 

Passados os processos de inscrição e atribuição de aulas, comecei a lecionar História. 

Minha maior busca se deu rumo ao encontro de uma abordagem metodológica em que o 

discente apreendesse
4
 o recorte histórico e o relacionasse com o presente e, além disso, fizesse 

brotar sua sede de conhecer. Partindo desse princípio, passei a propor práticas de teatro, como 

dramatizações e jogos teatrais, em minhas aulas de História, com o intuito de envolver
5
 o 

aluno e, por meio de tais práticas, encaminhá-lo a uma compreensão acerca de fatos e ideias, 

pois a ação teatral, mediante problematização colocada, provoca mecanismos lógicos e 

sensíveis na busca por soluções. Propunha, então, possíveis cenas da História, as quais eles 

vislumbravam e que se sobressaíam à compreensão dos livros didáticos. 

Posteriormente, acreditando ainda em uma influência positiva da arte na vida comum e 

estimulada pelo amigo Emerson Mathias, parti em busca do mestrado em Educação na mesma 

instituição. O que me movia era a crença em uma prática educativa que possibilitasse o 

exercício da sensibilidade na vida prática como característica importante na formação do 

cidadão, em detrimento do contexto social vivido, tão fragilizado em sua própria 

individualidade e nas diversas formas de relacionar-se; e pensar de uma forma global o ser em 

formação, visando a esmiuçar a condição da qual somos feitos e refeitos através dos tempos: a 

humanidade. 

O estudo da complexidade veio para explicar e confirmar desconfianças que possuía, 

trazer reflexões sobre tantas outras questões, além de explicar as redes que se entrelaçam, 

mostrando que nada se isola. Evidentemente, este trabalho se afirma como um singelo ponto 

                                                           
4
 O verbo apreender aqui utilizado envolve, além da apropriação do conhecimento, a absorção sensível do aluno 

em relação ao tema estudado, seguido de empatia e alteridade. 
5
 Mais uma vez, o verbo tem o sentido de despertar a sensibilidade com base nessas práticas. 
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diante da vastidão de trabalhos referentes à temática proposta. O mestrado permitiu que essas 

ideias fossem tomando forma, encontrando caminhos e espaços, em comunhão com minha 

orientadora, Cleide Rita Silvério de Almeida, a quem devo a inspiração para ressignificar a 

sensibilidade em minha vida, levando-me a percebê-la e exercitá-la, possibilitando o 

entendimento filosófico sobre esse conceito um tanto sutil e permitindo, por meio desse 

caminho, perceber as especificidades dos fios que trançavam minhas ideias, realocando-os em 

uma teia organizada e complexa. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

“a privação de poesia é tão fatal quanto a privação de pão.” 

(MORIN, 2012, p. 141) 

 

Minhas inquietações surgem do que compreendi como ausência de sensibilidade 

diante da vida e do outro. A sensibilidade
6
 a que me refiro é a capacidade de sentir empatia e 

colocar-se no lugar do outro, tratando-o como a um igual, passível de fragilidades, angústias, 

felicidades, entre outros. É o que permite também refletir e agir baseado nessa competência. A 

ausência dessa qualidade, em meu entendimento, manifesta-se por meio de desrespeito, 

indiferença, violência física e verbal. Tais exposições revelam-se tanto no cotidiano da 

sociedade quanto na vida privada de cada sujeito. São relatados diariamente, pelos meios de 

comunicação de massa, casos atrozes que vão assumindo diferentes nomenclaturas e formas, 

de acordo com cada etapa histórica.  

Com esse cenário e a despeito das experiências obtidas com o teatro, pergunto-me: a 

prática teatral pode nutrir a sensibilidade do jovem e contribuir para a sua formação? 

A indagação parte de uma reflexão sobre os movimentos reverberados por meio das 

Artes, assim como a prática teatral. Nesse sentido, Azevedo (2016) destaca as consequências 

dessa atividade na vida de pessoas, conduzindo-as ao reconhecimento de sua própria 

individualidade e de seu destino. E, como tal prática é elaborada em grupo, “conduz a uma 

sociabilidade intensa, pautada pelas definições de limites entre uma e outra pessoa, no 

respeito à individualidade, no exercício contínuo de cidadania, numa vivência que é política e 

social” (AZEVEDO, 2016, p. xx). 

Azevedo é doutora em Artes pela USP – Universidade de São Paulo e leciona Práticas 

Corporais na Escola Superior de Artes Célia Helena, orientando núcleos de pesquisa em 

                                                           
6
 Ver item 2.9. 
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teatro. Coordenou as disciplinas de Educação Artística e Ensino Teatral em educandários 

paulistas, além do setor de artes cênicas do Sesi/SP. 

Essa autora investiga o desejo de ser e compartilhar a vida em sua profunda 

fragilidade, algo que ocorre quando da prática teatral, proporcionando descobertas e trocas 

nas quais “as perguntas sem resposta parecem mais leves e até belas, e a rotina precária e 

angustiante dos dias, mais suportável” (AZEVEDO, 2016, p. xiii). 

Morin (2000) afirma que o século XX trouxe mais que desenvolvimentos técnicos, 

científicos e econômicos, resultando também o progresso em guerras, massacres, fanatismos e 

uma racionalização que ignora aspectos da condição humana, tais como o corpo e os 

sentimentos. Assim, essa configuração gera ausência de sensibilidade diante da barbárie na 

qual nos movemos. De acordo com Morin (2012), o fenômeno humano é concebido como um 

sistema complexo em seu interior, ou seja, o ser humano não é apenas racional, mas está 

imerso em nos diversos aspectos que o compõem (psíquico, emocional, social, antropológico, 

político e biológico). Ao menosprezar qualquer parte do ser, são desencadeadas incerteza e 

contradição. 

A História mostra o percurso do homem, demonstrando que, ao interferir na natureza, 

ele também sofreu as influências dela. Assim, esbarramos em acontecimentos cujas 

consequências influem na singularidade do sujeito, uma vez que estamos vulneráveis às 

“tormentas do mau tempo.” O indivíduo percorreu oceanos permeados de mistérios e 

conquistou outros mundos; rompeu a sociedade estratificada, elevando-se a condições com as 

quais sequer dantes sonharia; atreveu-se a tomar o lugar de Deus, colocando-se como centro 

do mundo no Renascimento; conjecturou e realizou a ideia de produção em larga escala, 

obtendo lucro, elevando-se social e economicamente. Encadeou uma luta bélica pela 

conquista de espaço e poder. A necessidade de avançar fez com que o ser humano procurasse 

modificar o ambiente a sua volta e, assim, facilitar seu modo de vida. 

Nesse aspecto, o homem vestiu-se de imaginação e necessidades que não eram 

somente utilitárias e que permitiram seu avanço, pois se observa que o indivíduo não é apenas 

racional e lógico, mas “gasta-se, dá-se, entrega-se nas danças, transes, mitos, magias, ritos; 

crê nas virtudes do sacrifício; viveu o suficiente para preparar a sua outra vida, além da 

morte...” (MORIN, 2012, p. 141). Essas características se entrelaçam e transpõem a vida e as 

atividades desse ser. 

Por meio da prática teatral, levantam-se reflexões acerca do mundo, dos homens, de 

suas relações e do contexto do qual fazem parte, sendo tal prática considerada “uma forma de 

expressão humana [... por utilizar-se de referências] simbólicas, sígnicas, de linguagem e 
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comunicação” (CAVASSIN, 2008, p. 40) ao enfrentar problemas e ponderar possíveis 

resoluções. 

O homem necessita, todavia, ser contemplado em seus vários aspectos. A prática 

teatral pode ser um meio para tal, já que mobiliza aptidões para a resolução de problemas, por 

meio da capacidade para sensibilizar e refletir, trazida à tona mediante situações propostas 

pela atividade teatral e, simultaneamente, alimentadas por ela. A escola, como microespaço de 

um contexto maior, que é a sociedade na qual se insere, contribui para o despertar de novos 

olhares e novas posturas diante de situações que se apresentam no caminhar da vida, ou 

circunstâncias provocadas pela prática teatral. Nesse sentido, o conhecimento proposto tem a 

tarefa de “encorajar o autodidatismo, despertando, provocando, favorecendo a autonomia do 

espírito” (MORIN, 2003, p. 11). Assim, o âmbito educacional necessita ser um espaço que 

estimule a vontade de compreender o mundo e a condição humana. Ao professor cabe 

conhecer a contribuição que as Artes oferecem ao aluno, agregando-lhe valores e 

experiências, transmitindo “não o mero saber, mas uma cultura que permita compreender 

nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar 

aberto e livre” (MORIN, 2003, p. 11), pois que a educação é capaz de ajudar a nos tornar 

melhores, se não mais felizes, e “nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética 

de nossas vidas” (MORIN, 2003, p. 11). 

 

1.2 OBJETO 

 

[...] Uma experiência de vida põe em jogo muito mais 

coisas do que nosso simples gosto, ela põe em jogo 

nossa própria existência e aquilo que somos. 

(GUIGUE, 2005, p. 324) 

 

Considerando minha própria experiência, bem como a questão central deste estudo, a 

busca parte da prática teatral no ensino médio público e as ressonâncias provocadas no aluno, 

na percepção dos professores. O teatro, conforme as orientações curriculares, configura-se 

como uma das linguagens encontradas no ensino de Artes, partindo do envolvimento do 

estudante com os elementos que fazem referência à estrutura dramática (público, espaço, 

ação, personagem) e apresentando inúmeras possibilidades de criação dentro desse campo. A 

orientação curricular esclarece que, 

 
Na cultura do ensinar e aprender teatro, o que mais importa não são os 

procedimentos estáticos, a fixação na história, nos estilos ou nos elementos 
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da linguagem em separado, mas sim a capacidade de exercer um diálogo de 

“outra” natureza em sala de aula, de conhecer a si e ao outro, de conviver 

com o diverso e com a ambiguidade [...]. (BRASIL, 2006, p. 190) 

 

As orientações curriculares posicionam-se contra o engessamento de ideias e sem se 

fixar em certos modos de fazer teatro, não determinando também a fragmentação de uma 

linguagem em detrimento de outra, mas prima pela execução de um diálogo em sala de aula, 

por meio da linguagem teatral. Por esse motivo, definimos o termo “prática teatral” neste 

trabalho como ação de vivenciar os exercícios que consistem no fazer teatro, sem a 

preocupação com o produto final, o espetáculo, uma vez que o processo de trabalho promove 

experiências e enreda uma gama de conhecimentos. 

Uma das pioneiras na área de Teatro e Educação no Brasil, teórica, professora e autora 

de publicações diversas sobre o tema, Reverbel (1979) afirma que a atividade dramática 

abarca e mobiliza as potencialidades do indivíduo, levando-o ao alcance de sua plena 

dimensão social, de suas capacidades criadoras, e favorecendo sua relação com o mundo 

exterior; propicia um desbravamento do conteúdo interno e permite vislumbrar caminhos para 

sensibilizar e refletir experiências tanto espontâneas como dirigidas. Dessa maneira, 

possibilita ao aluno “condições para seu desenvolvimento físico e emocional e meios para sua 

formação moral e cultural” (REVERBEL, 1979, p. 77), além de despertar seu interesse pelo 

mundo que o cerca. 

A prática teatral, assim como outras formas de arte, alimenta o imaginário, por meio 

de um instrumental estético-poético. Pelo exercício de construção de personagem ou em jogos 

dramáticos em que são propostos temas, desenvolvem-se variadas questões e possíveis 

resoluções de uma cena, que vêm despertar no aluno sua sensibilidade para refletir sobre o 

mundo. Dessa mesma maneira Morin (2012) se refere a filmes, séries de televisão, literatura e 

ressalta a forma com que estes evidenciam os reveses da vida ao retratar nossa própria 

realidade, configurando-se como “evasões” que “nos fazem mergulhar em nossas almas e 

nossa existência” (MORIN, 2012, p. 135), considerando que a vida imaginária se explica em 

processos de projeção-identificação-transferência, que se sobrepõem de diferentes formas e 

são denominados por Morin de “complexos imaginários” (PENA-VEGA; ALMEIDA; 

PETRAGLIA, 2003, p. 89). 

Para Morin (2003), a projeção acontece quando há a transferência de estados psíquicos 

subjetivos para o exterior. Estes são fixados por meio de representações e/ou símbolos, 

passando a existir objetivamente. Dentro da prática teatral, por exemplo, ao 

experimentar/interpretar um personagem, o aluno projeta conflitos e desejos no personagem. 
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A identificação, porém, é também o efeito de um processo de introjeção, ou seja, o sujeito 

“absorve” para si algo em que se reconhece espontaneamente. 

 

1.2.1 O teatro na educação 

 

A prática teatral é tão antiga quanto a humanidade, sendo o transformar-se em outra 

pessoa “uma das formas arquetípicas da expressão humana” (BERTHOLD, 2014, p. xiii). Ao 

assumir outras “personalidades” sem revelar sua verdadeira identidade ao público, o ator 

torna-se mediador entre a obra escrita e o espectador que está ali para ouvi-lo e vê-lo. Os 

povos primitivos alicerçavam-se em 

 
[...] impulsos vitais, primários, retirando deles seus misteriosos poderes de 

magia, conjuração, metamorfose – dos encantamentos de caça dos nômades 

da Idade da Pedra, das danças de fertilidade e colheita dos primeiros 

lavradores dos campos, dos ritos de iniciação, totemismo e xamanismo e dos 

vários cultos divinos. (BERTHOLD, 2014, p. 2) 

 

Berthold (2014) descreve a atribuição mágica e ritualística que o teatro assume nesse 

período, demonstrando que os rituais eram pertinentes à manutenção da vida. 

Ao longo da História, o teatro cumprirá diversas funções, sendo definido como o 

espaço em que ocorrem os espetáculos. Sua origem vem do verbo grego theastai, que 

significa ver, olhar, contemplar (PEIXOTO, 2012, p. 12).  

Há diferentes formas de se pensar e produzir teatro: infantil, experimental, comercial, 

entre outras tantas. Na Roma Antiga, por exemplo, tinha como objetivo impressionar os povos 

dominados, com imponência e grandeza. Nas arenas de teatros como o Coliseu (séc. I d.C.) 

aconteciam lutas com gladiadores para entreter o grande público e fidelizá-los ao governo 

vigente. Já na China, o teatro foi utilizado para exercer protesto contra o domínio mongol 

liderado por Gêngis Khan, imperador dos mongóis entre 1162 e 1227, que apoiava os 

espetáculos com o intuito de conhecer a mentalidade do povo subjugado, já que o espetáculo é 

uma representação de ideias (BERTHOLD, 2014).  

Por conta de seu potencial, o teatro é utilizado desde a antiguidade para educar. No 

século V a. C., a educação ateniense estava embasada na música, nos esportes e na literatura, 

que incluía a leitura, a aritmética, a escrita e a declamação de poemas, especialmente de 

Homero (COURTNEY, 1980). “Este foi a suprema autoridade em religião e letras, e 

passagens inteiras de sua obra eram decoradas e então recitadas com todos os recursos teatrais 

 inflexão, expressão facial e gestos dramáticos.” (COURTNEY, 1980, p. 4) 
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Courtney (1980, p. 5) afirma, ainda, que: 

 

[...] o próprio teatro foi um importante instrumento educacional na medida 

em que disseminava o conhecimento e representava, para o povo, o único 

prazer literário disponível. Os dramaturgos eram considerados pelos 

professores tão relevantes quanto Homero, e eram recitados de maneira 

semelhante. O teatro, em todos os seus aspectos, foi a maior força 

unificadora e educacional no mundo ático. 

 

Nesse período estão contextualizados os rituais báquicos, em homenagem ao deus do 

vinho, da vegetação, da procriação: Baco para os romanos e Dioniso para os gregos, cujo 

desenvolvimento dos ritos resultou na comédia e na tragédia (BERTHOLD, 2014). 

Platão explicita que “a educação deve começar desde cedo, mas ‘de maneira lúdica e 

sem qualquer ar de constrangimento’, principalmente para que as crianças possam 

desenvolver ‘a tendência natural de seu caráter’” (apud COURTNEY, 1980, p. 5). 

Embora desse importância ao jogo, Platão demonstrou preferir a realidade à imitação. 

Aristóteles concordava até certo ponto com o filósofo. Segundo ele, o teatro imita as ideias 

abstratas e não os fatos, revelando que “a imitação é natural no homem desde a infância, 

sendo esta uma de suas vantagens sobre os animais inferiores, pois ele é uma das criaturas 

mais imitativas da terra e aprende primeiro por imitação” (ARISTÓTELES apud 

COURTNEY, 1980, p. 7). Sua narrativa ainda considera que, ao testemunhar uma tragédia, as 

emoções despertadas são purgadas, o que ele chamou de “catarse”, que funcionaria também 

como um remédio. 

O pensamento de Aristóteles influenciou os romanos, para os quais “o teatro era 

imitação e teria um propósito educacional se pudesse ser de utilidade e ensinasse lições 

morais” (COURTNEY, 1980, p. 8). 

Na antiguidade, dois expoentes são apontados por Courtney (1980) por projetarem as 

bases do teatro: o grego Aristóteles e o romano Horácio, cuja consideração era a de que o 

teatro deveria entreter e ao mesmo tempo educar. 

No período medieval, os patriarcas da Igreja condenaram o teatro veementemente, 

proibindo apresentações teatrais e ameaçando punir aqueles que acolhessem atores. 

(COURTNEY, 1980). Entre os motivos, destacam-se o surgimento do teatro derivado da 

satirização romana em relação à Igreja, portanto, uma objeção emocional; e a ligação do 

teatro com os ritos pagãos politeístas, traduzindo-se em objeção religiosa e em objeção 

filosófica, pois vinculada à ideia de Platão, que se opunha à prática da imitação 

(COURTNEY, 1980). 
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Mais tarde, por volta do século IX, Carlos Magno foi coroado Sacro Imperador 

Romano, instituindo escolas e monastérios e, com elas, as ideias de Aristóteles, incluindo os 

pensamentos acerca da arte teatral. São Tomás de Aquino foi o primeiro religioso a “adaptar a 

filosofia aristotélica à fé católica, dando plena aprovação à representação, desde que fosse 

recreação, e aos jogos e divertimentos, se propiciassem relaxamento após trabalho sério” 

(COURTNEY, 1980, p. 9). Com essas bases, o teatro cristão se desenvolveu. Dessa forma, 

 
Foi criado um teatro litúrgico com um propósito didático centrado nas 

escolas monásticas. Seu objetivo era claramente o de ajudar o analfabeto a 

compreender a fé. Mas educacional ou não, uma vez começado o processo, a 

criação dramática se desenvolveu rapidamente. (COURTNEY, 1980, p. 9) 

 

Courtney (1980) afirma que, como livros e escolas eram privilégio de poucos, era o 

teatro o responsável pela educação das massas. 

No período da Renascença houve a descoberta dos livros clássicos e, no final do 

século XVI, as atividades dramáticas despontaram em grande parte das escolas. Surgido na 

Europa durante esse período, o movimento chamado de humanismo valorizava uma cultura 

que impulsionasse a expansão das potencialidades do ser humano. Era, então, enfatizada a 

arte do falar, muitas vezes por meio do diálogo. Essa prática propagou os estudos do teatro 

antigo. “Como consequência, encenações eram comuns. Mas, esse caminho permitiu aos 

pensadores desenvolverem formas ainda mais liberais de educação.” (COURTNEY, 1980, p. 

10) 

De acordo com Hansted e Gohn (2013), realizavam-se encenações em diferentes 

países, inclusive os que passaram pela reforma protestante, cujo líder, Martinho Lutero, 

afirmava ser o teatro de influência positiva aos alunos, tanto pela prática da língua latina 

quanto pela difusão do que seriam bons comportamentos a serem seguidos. O teatro escolar 

pretendia exercer seu efeito mais pelas palavras do que pela imagem: 

 
Era pela declamação alta e audível em latim – mais tarde, na língua nacional 

– que os pedagogos demonstravam suas intenções didáticas aos pais e 

autoridades públicas. A atenção do público era chamada para o fato de que 

“o que não é representado na realidade está descrito nos versos” [...]. 

(BERTHOLD, 2014, p. 303, grifos da autora) 

 

Dessa maneira, enfatiza-se o teatro voltado para o ato de educar e guiar aos bons 

costumes. A produção na Inglaterra, por exemplo, era tão intensa nas escolas durante a 
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dinastia Tudor
7
 que crianças de determinadas escolas chegavam a competir com companhias 

profissionais. E as representações em universidades transformaram-se em tradição. 

Hansted e Gohn (2013) afirmam que, nos séculos XVI e XVII, diferentes filósofos 

fizeram referência ao potencial educativo do teatro, como Sir Thomas Elyot, por exemplo, 

que ressaltava a dança dramática na educação; Sir Philip Sidney e Ben Jonson, cujo 

pensamento era de que o teatro deveria ensinar e ao mesmo tempo divertir; Montaigne, na 

França, sustentava a ideia de que as crianças deveriam atuar as lições, em vez de repeti-las. 

Francis Bacon (apud COURTNEY, 1980, p. 12) referia-se ao teatro na educação como: 

 
[...] uma arte que fortalece a memória, regula o tom e efeito da voz e 

pronúncia, ensina um comportamento decente para a fisionomia e gestuação, 

promove a autoconfiança e habitua os jovens a não se sentirem incômodos 

quando estiverem sendo observados. 

 

A ordem jesuítica, fundada por Inácio de Loyola em 1534, teve uma base aristotélica e 

seu intuito era fomentar o latim como língua internacional. Hansted e Gohn (2013) afirmam 

que os religiosos escreviam os próprios textos teatrais para encenação, sendo esse recurso 

utilizado pela Companhia de Jesus para instruir os alunos e ensinar os dogmas católicos. As 

autoras afirmam ainda que, 

 
Nos países europeus, que viviam o contexto da Contra-Reforma Católica, as 

encenações nos colégios jesuítas eram realizadas especialmente em dias de 

festa, e tinham como principal objetivo manter os alunos atrelados à moral 

cristã. Os estudantes realizavam as encenações não apenas dentro das 

escolas, mas também nos pátios das igrejas, para o público em geral. 

Diferentemente do drama protestante, muitas das encenações jesuítas, no 

continente europeu, apresentavam ambiciosos cenários, figurinos e truques 

de ilusionismo. (HANSTED; GOHN, 2013, p. 203) 

 

Nesse sentido, os jesuítas utilizavam o teatro como estratégia para ensinar, educar e 

disciplinar os sentidos dos alunos e dos demais espectadores dentro da fé católica. Assim foi 

também no Brasil, no século XVI, em que a encenação era realizada para catequizar tanto 

indígenas quanto colonos. De acordo com Hansted e Gohn (2013), o objetivo da catequização 

era atrair os povos nativos e aproximar as culturas. 

No século XVIII, o teatro obteve pouco espaço nos contextos escolares devido, 

possivelmente, às ideias e ao método de Francis Bacon, difundidos largamente nas escolas, 

mas que abriam pouco espaço à arte dramática. 

                                                           
7
 A dinastia Tudor reinou na Inglaterra entre os anos de 1485 e 1603. Nesse período floresceram dramaturgos e 

poetas como William Shakespeare, Ben Jonson e Christopher Marlowe (HANSTED; GOHN, 2013). 
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Para John Locke, a educação deveria proporcionar a formação de hábitos da mente. 

Dessa maneira, a educação assume um aspecto mais formal que liberal (HANSTED; GOHN, 

2013). 

As ideias de Jean-Jacques Rousseau, entre os séculos XVIII e XIX, colocaram a 

criança no centro do processo educativo, com a valorização do jogo em seu desenvolvimento. 

No século XIX, com a teoria evolucionista de Darwin, foi oferecida uma base científica ao 

que Rousseau e Froebel já verificavam: que “a criança era um organismo em desenvolvimento 

e que cada fase do crescimento deveria ser estimulada, e que o jogo fazia parte do ser humano 

em desenvolvimento tanto quanto outro elemento” (COURTNEY, 1980, p. 18). 

Ainda de acordo com Hansted e Gohn (2013), o movimento Escola Nova surgiu no 

final do século XIX com base na pedagogia de Rousseau, sendo liderado pelo norte-

americano John Dewey, cuja proposta foi inserir a criança no centro do processo educacional, 

respeitando seu desenvolvimento natural. Naquele período, o teatro foi reintegrado na 

educação, valendo-se de encenações, principalmente para o estudo de línguas. Com o 

movimento da Escola Nova, passou-se também a se preocupar com o desenvolvimento da 

criança, diferentemente da visão tradicional, em que o teatro nas escolas resumia-se à 

montagem de espetáculos.  

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, diversos autores 

dedicaram-se ao tema teatro-educação, desenvolvendo variadas teorias e apresentando, até os 

dias atuais, abordagens pedagógicas na área (HANSTED; GOHN, 2013). Entre os estudiosos, 

destacamos: Winifred Ward (1884-1975), que ressalta a expressividade da criança e defende a 

atividade teatral como sendo mais importante do que o resultado final, ou seja, o espetáculo; 

Caldwell Cook (1885-1939), que inseriu a ideia de que “atuar era um caminho seguro para 

aprender” (COURTNEY, 1980, p. 44). O método de Cook fundamentava-se na ação, no fazer 

e na experiência em detrimento da disposição de ler ou escutar; outro ponto colocado era que 

um bom trabalho não provém de uma aplicação forçada, mas é resultante do livre interesse e 

esforço espontâneo; por fim, dizia que o jogo era o meio natural para o estudo. Seu método 

serviu de base para as escolas inglesas primárias ensinarem por meio do jogo (COURTNEY, 

1980). 

Peter Slade (1912-2004) publicou seu trabalho baseado na tese de que o jogo 

dramático infantil deveria constar do currículo escolar juntamente com a música, a literatura e 

outras disciplinas, além de ser utilizado em outras matérias como método de aprendizagem. 

Seguindo o pensamento aristotélico, Slade também lançou a ideia da catarse emocional 

provocada pelo jogo (COURTNEY, 1980). 
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Outro expoente apresentado por Hansted e Gohn (2013) é Viola Spolin (1906-1994), 

cujo conceito de “jogo teatral” aponta para um trabalho pedagógico, voltado para 

profissionais, crianças e amadores, pois, para Spolin, todos são capazes de improvisar. 

Contrariamente à proposta de Slade  em que a criança não sofre a intervenção do professor, 

atuando de forma livre , o jogo teatral possui regras nas quais os jogadores devem atentar 

para a resolução de problemas. Outro contraste a ser colocado é que o jogo teatral tem o 

intuito de conjugar a linguagem e os princípios da atividade teatral. 

Segundo Hansted e Gohn (2013), outros nomes são de importância para o teatro-

educação, entre eles: Jacob Levi Moreno (1889-1974), de origem romena, que pensou o teatro 

de maneira terapêutica, culminando no psicodrama e sociodrama
8
; Bertolt Brecht (1898-

1956), dramaturgo, poeta e encenador alemão, que fez do teatro “um instrumento de luta 

política contra as contradições econômicas e sociais da sociedade burguesa [...]” (HANSTED, 

GOHN, 2013, p. 207). Seus escritos caracterizam-se por possuir um cunho político-estético; 

Augusto Boal (1931-2009), ensaísta, dramaturgo e diretor teatral brasileiro, fundou o Teatro 

do Oprimido, inspirado na pedagogia libertadora de Paulo Freire e na estética de Brecht, 

suscitando a conscientização política do espectador e promovendo uma democratização no 

acesso ao palco, pois o público tem papel ativo nas representações. 

Outros autores contribuíram e contribuem, nos séculos XX e XXI, para fomentar o 

teatro na educação. Alguns deles defendem a aproximação da prática teatral com o produto 

artístico, ressaltando a linguagem teatral e a apreciação artística nas escolas, enquanto outros 

tecem considerações acerca da livre expressão do aluno. Ainda hoje os ensinos de teatro no 

Brasil recebem influência das escolas tradicionais, cuja atividade teatral era realizada em 

festividades e datas comemorativas. Dessa maneira, os alunos tinham suas marcações cênicas 

pré-estabelecidas e textos decorados. Mas também sofrem influência da Escola Nova, que 

motivou práticas pedagógicas no Brasil, principalmente entre as décadas de 1920 e 1970, 

favorecendo o desenvolvimento espontâneo da criança e enfatizando a expressão criativa do 

aluno. Ambas as correntes determinam as práticas teatrais e pedagógicas que acontecem nas 

escolas brasileiras (HANSTED; GOHN, 2013). 

 

                                                           
8
 São formas de terapia em grupo psicodramatizadas que enfatizam a criatividade e espontaneidade e que, por 

esse motivo, foram introduzidas na educação. Até então, o tratamento terapêutico era realizado com o 

indivíduo isolado (psicanálise freudiana). O psicodrama ocupa-se da psicologia da vida privada e das relações 

interpessoais do paciente, enquanto o sociodrama aplica-se às relações intragrupais e intergrupais, baseado nos 

valores do grupo em que se está inserido (HANSTED; GOHN, 2013). 
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1.3 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

A hipótese traçada é que a prática teatral sensibiliza o aluno, contribuindo para a 

sua formação. Desde o momento do nascimento, o indivíduo é um ser em construção de suas 

faculdades e capacidades. É, portanto, um vir a ser que, ao ser alimentado com cultura, 

valores, ética, sensibilidade, atue com autonomia e liberdade na sociedade, com consciência 

de grupo e ecológica, saiba como lidar com situações das mais diversas, de maneira coesa e 

sensível ao outro. 

A educação, neste aspecto, tem fundamental importância na construção da identidade e 

realização do sujeito. A prática teatral consegue ter grande relevância no processo de formação 

humana, contribuindo com a sensibilidade do educando. Morin (2000) fala de uma educação 

que integre em vez de fragmentar, que ensine ao indivíduo sua própria condição humana, sua 

complexidade, que lance mão das Artes, da Poesia e da Literatura com essa finalidade. 

Nesse aspecto, o homem é um vir a ser, ou seja, terá de aprender para construir sua 

própria personalidade e desenvolver suas capacidades intelectuais e emotivas. Para Morin 

(2000), o indivíduo deverá ser educado para aprender também sobre sua própria condição de 

homo complexus. Assim, a educação escolar tem relevância na constituição do educando ao 

promover saberes que correspondam às suas expectativas, entrelaçando-se. Assim, “o fazer 

teatral por si só pode ensinar sobre conflitos, emoções em si, ensina sobre relacionamentos, 

expectativas, conflitos e emoções humanas, e é a atmosfera do trabalho e a vivência em grupo 

que tornam significante a experiência” (CABRAL, 2007, p. 1). 

Ao retratar a formação humana, reflete-se sobre um modo de educar que contemple a 

natureza do ser humano em sua complexidade, que lhe possibilite a autonomia, o sensibilizar-

se diante do outro e do mundo. Morin (2003) fala de uma educação que contribua para a 

autoformação, que encoraje o autodidatismo e que ensine a pessoa a assumir sua condição 

humana para tornar-se cidadão, aquele que se define, em uma democracia, pela “solidariedade 

e responsabilidade em relação a sua pátria” (MORIN, 2003, p. 64) e também às diversidades, 

culturas e adversidades que possam cruzar seu percurso de vida. 

Com base no problema de pesquisa e na hipótese levantada, evidenciam-se os 

seguintes objetivos: 

 investigar quais são as práticas teatrais utilizadas pelos docentes entrevistados; 

 levantar, por meio das entrevistas, os reflexos da prática teatral nos alunos, de acordo 

com a percepção dos docentes; 

 indagar se a Lei nº 13.278/16 é discutida nas escolas em que foram feitas as entrevistas. 
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1.4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com o intuito de averiguar o que já havia sido produzido acerca da prática teatral no 

ensino médio e da sensibilidade na formação humana, iniciamos a investigação com cinco 

palavras-chave. Os resultados obtidos, porém, estavam distantes da proposta desta pesquisa 

ou apresentaram respostas repetidas em diretórios. Dessa forma, optamos por buscar pelos 

termos contidos no título deste trabalho: prática teatral no ensino médio e sensibilidade na 

formação humana. Os diretórios selecionados para tal pesquisa foram: Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD)
9

, Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes)
10

, portal de periódicos da Capes
11

, 

Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha  Scielo)
12

 e 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped)
13

. 

A investigação foi realizada nas plataformas citadas, primeiramente com o termo 

“prática teatral no ensino médio” e, posteriormente, “sensibilidade na formação humana”. 

Da primeira busca, obtivemos o resultado disposto no Quadro 1, a seguir. 

 

 Quadro 1  Pesquisa na BDTD 

Palavra-chave Quantidade de trabalhos 

Prática teatral no ensino médio 12 

Sensibilidade na formação humana  1 

 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 

 

De acordo com o Quadro 1, o termo “prática teatral no ensino médio” obteve como 

resultado 12 trabalhos; entre estes, seis aproximavam-se de nosso tema, ao tratar da prática 

teatral no ensino médio para alunos. Seguem os trabalhos em consonância com este, 

apresentados em ordem cronológica, para averiguação do que tem sido produzido ao longo 

dos anos, com este tema. 

Oliveira (2002) discorre sobre uma proposta pedagógica para tratar dos temas 

transversais, abordando oficinas de arte-educação com enfoque na vivência teatral e ênfase 

nas dimensões da ética e estética. Baseado na pedagogia de Freinet e, sobretudo, em seu 

                                                           
9
 A BDTD reúne em seu portal de busca teses e dissertações defendidas em todo o país e por brasileiros no 

exterior. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 28 fev. 2017.  
10 

Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/> Acesso em: 28 fev. 2017. 
11

 Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 1 mar. 2017. 
12

 Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php>. Acesso em: 8 mar. 2017. 
13

 Disponível em: <http://www.anped.org.br/biblioteca>. Acesso em: 8 mar. 2017. 
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conceito central de educar como construir junto e seus quatro eixos operativos: 1) 

cooperação; 2) comunicação; 3) documentação; 4) afetividade. 

Oliveira (2014) faz um estudo sobre o ensino do Teatro e suas implicações na vida dos 

adolescentes por meio de projeto extracurricular que utiliza a Arte Dramática na construção 

da cidadania ao potencializar saberes para ser, conhecer, fazer e conviver. Ressalta, ainda, 

ação de protagonismo e empoderamento dos discentes em seus espaços de convivência, 

referenciando Paulo Freire e Antonio Gramsci como teóricos em Educação e concepções de 

teatro dos dramaturgos e encenadores Augusto Boal e Bertolt Brecht. 

Camelo (2015) investiga práticas teatrais como instrumento de manifestação do 

pensamento autônomo crítico, levando o aluno a atuar como um agente de transformação social. 

A base do trabalho é constituída por Viola Spolin, Augusto Boal e Jacob Levy Moreno. 

Guimarães (2016) apresenta um trabalho em que utiliza a poesia e o teatro para alunos 

do ensino médio em Araxá (MG), com o intuito de experimentar sensações e buscarem 

espaços para sua expressão, tecendo uma relação teórica entre autores que falam de poesia, 

teatro e pedagogia: Paul Zumthor, Gastón Bachelard e Henri Wallon. O estudo ressalta os 

ensaios como modo de fazer emergir afetos, decorrentes de práticas e vivências e de seus 

significados para o aluno em seu contexto escolar e fora dele. 

Ferreira (2010) propõe a reconstrução de parte da história de projetos artísticos 

desenvolvidos de 2002 a 2007 numa escola de Santa Bárbara D’Oeste (SP), visando à 

humanização dos alunos. Os projetos consistiam na participação dos estudantes em peças 

teatrais e declamação de poemas, observando-se nas entrevistas com professores e alunos que 

os participantes do processo sentiram-se valorizados e com maior perspectiva para o futuro, o 

que acarretou um aumento do rendimento escolar, maior participação da comunidade na 

escola e diminuição das depredações do prédio desta. A pesquisadora fundamenta-se em 

autores como Theodor Adorno, Walter Benjamin e Tiche Vianna, entre outros. 

Silva (2015) descreve possibilidades e experiências teatrais no Colégio Estadual 

“Juscelino Kubitschek de Oliveira”, em Águas Lindas (GO), no período de 2012 a 2015, 

analisando as diversas formas que se apresentam com o teatro no empoderamento do 

protagonismo juvenil. Em sua pesquisa, apresenta diálogos entre documentos públicos e obras 

de Bertolt Brecht, John Dewey e Paulo Freire, entre outros. 

O termo “sensibilidade na formação humana” levou à dissertação de Vitória (2014), 

que propõe uma análise ontológica crítica sobre a dimensão da sensibilidade na formação 

humana por meio da literatura. 
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O Banco de Teses e Dissertações da Capes não apresentou resultados para o termo 

“prática teatral no ensino médio”. A expressão “sensibilidade na formação humana” gerou 

uma resposta, postada anteriormente na plataforma BDTD. Segue o quadro correspondente: 

 

 Quadro 2 – Pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da Capes 

 

Palavra-chave Quantidade de trabalhos 

Prática teatral no ensino médio 0 

Sensibilidade na formação humana 1 

 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 

 

A busca pelas palavras-chave no Portal de Periódicos da Capes obteve a seguinte resposta: 

 

Quadro 3  Pesquisa no Portal de Periódicos da Capes 

 
Palavra-chave Quantidade de trabalhos 

Prática teatral no ensino médio 1 artigo 

1 dissertação 

Sensibilidade na formação humana  0 

 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 

 

Em sua dissertação, Venturi (2007) compara as aulas de teatro realizadas em uma 

escola de ensino médio em Florianópolis com aulas ofertadas na região de Lombardia, na 

Itália, verificando como os exercícios eram recebidos pelos alunos de ambas as regiões e de 

que maneira influenciavam seu dia a dia. Como referenciais teóricos em sua produção, baseia-

se em Augusto Boal, Flavio Desgranges e Claudio Bernardi. 

O artigo de Medina e Braga (2009) investiga as competências e letramento em 

Ciências, ocasionadas pela introdução de temas da História e da Filosofia da Ciência por meio 

de textos teatrais e suas práticas. 

Na plataforma da Scielo, o termo “prática teatral no ensino médio” não apresentou 

resposta, assim como não obteve resultado a busca pela palavra-chave “sensibilidade na 

formação humana”. 

Ao realizar a busca pela Anped, iniciamos a pesquisa pela palavra-chave “prática 

teatral no ensino médio” e “sensibilidade na formação humana”, não obtendo resultado. A 

seguir, apresentamos o seguinte quadro, lembrando que uma resposta repetiu-se em dois 

diretórios: 
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Quadro 4 – Resultado geral por temas 

 

Resultados Quantidade de trabalhos 

Autonomia, empoderamento juvenil e pensamento 

crítico 3 

Ética, estética e expressividade 3 

Práticas comparativas e de ensino 2 

Sensibilidade na formação humana (literatura) 1 

 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Na educação brasileira, a disciplina de Artes teve sua primeira implantação em 1971, 

com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 5.692. Koudela (2013) afirma que é com a Escola 

Nova que o ensino de Teatro se configura como uma nova prática de ensino, com o intuito 

de diversificar as atividades por meio de reformulações dos programas escolares. A nova 

prática propõe considerar a subjetividade do indivíduo, respeitando sua constituição 

psicológica e seu processo de desenvolvimento, contrariamente à metodologia do século 

XIX, que propunha a prioridade dos fins da educação ao percurso da aprendizagem. No 

início do século XX, há mudanças do teatro na área de Educação, ao ser levado em 

consideração o crescimento resultante da experiência de se criar uma peça, em detrimento 

da ênfase do produto final. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) de 2000, 

Teatro é classificado como uma das manifestações da linguagem, em que é proposta: 

 

[...] a formação geral, em oposição à formação específica; o 

desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-

las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do 

simples exercício de memorização. (BRASIL, 2000, p. 5) 

 

Esses são os princípios que norteiam a reformulação do currículo do ensino médio, 

expressos na LDB nº 9.394/96, alterada com a aprovação da Lei nº 13.278/2016 (BRASIL, 

2016), que inclui as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro como linguagens que irão 

constituir o componente curricular dos ensinos infantil, fundamental e médio.
14

 

Com sua fantasia, o teatro consegue proporcionar ao jovem, maneiras de expressar sua 

vida emocional interna e seus impulsos, assim como orientá-los e articulá-los. Por 

                                                           
14

 A Lei nº 13.278/2016 teve origem no Projeto de Lei nº 337/2006, disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/79662>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
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conseguinte, o teatro como prática simula situações que exigem do indivíduo emoções e 

reflexões para lidar com elas, pois: 

 
Máscaras e personagens, ornamentos e vestuários, espaços e cenários, 

danças e cantos, gestos e palavras são coletados e estruturados, justamente 

através da pluralidade de seus meios e estratos de origem, ao longo de um 

eixo de produção simbólica e ficcional que fala de uma criativa e 

ramificada atividade representificadora do imaginário. (GUINSBURG, 

2015, p. 6) 

 

Dessa maneira, os subsídios que compõem o fazer teatral, tais como os elencados na 

citação acima, funcionam como material representativo do imaginário e, ao mesmo tempo, 

são capazes de alimentá-lo ao trazer novos significados. Esse movimento gera reações do 

outro e de si mesmo que implicam novas ações e estas geram novamente reações, plausíveis 

de acontecerem de fato, pois “a realidade de cada dia nos solicita respostas que ninguém pode 

negar [...]” (AZEVEDO, 2016, p. 42). 

Na leitura de Morin (2012, p. 141), a abertura entre o que é real e o espírito humano 

é permeada tanto pela “racionalidade quanto pelas potências afetivas ou fantasmáticas que 

penetram o real e confundem-se com ele.” Por conseguinte, o autor afirma a importância 

do imaginário no ser humano, dado que, das vias de entrada e saída do sistema 

neurocerebral, 98% dizem respeito ao funcionamento interior enquanto 2% são referentes 

ao funcionamento externo, para dispor o organismo em conexão com o mundo exterior. 

Dessa maneira, o funcionamento interno constitui-se como mundo psíquico de certa forma 

independente, em que “fermentam necessidades, sonhos, desejos, ideias, imagens, 

fantasias, e este mundo infiltra-se em nossa visão ou concepção do mundo exterior” 

(MORIN, 2000, p. 21). 

 

1.6 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho de pesquisa teve como eixo de investigação o pensamento complexo 

de Morin (1997, 2000, 2003, 2005, 2009, 2012, 2015), em diálogo com autores que 

refletem sobre as várias facetas do teatro, tais como Azevedo (2016), Koudela (2013) e 

Reverbel (1979). A confluência entre o pensamento complexo, os autores e os documentos 

de referência para o ensino médio foi realizada sem priorizações de qualquer ordem. A 

fim de perscrutar os elementos coletados, dados empíricos e bibliográficos, destacam-se as 

categorias do pensamento complexo estado estético e estado poético. 
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Os estados estético e poético são evidenciados para a abordagem do trabalho com a 

prática teatral e a ressonância da sensibilidade. Para Morin (2012), o estado estético é 

concebido não apenas como uma característica das obras de arte, mas com o sentir, a 

felicidade, o estado de transe, de admiração, beleza, e se desencadeia também por meio de 

odores, do sabor de alimentos, do encantamento diante da natureza, da paisagem. Essa 

sensação é proveniente, ainda, de obras que, inicialmente, não têm qualquer finalidade 

estética inicial, como determinadas construções, pontes ou paisagens naturais. 

A percepção estética é um canal de compreensão que opera com base na sensibilidade, 

uma vez que a estética se define como: 

 
[…] um transe de felicidade, de graça, de emoção, de gozo e de felicidade. A 

estética é concebida aqui não somente como uma característica própria das 

obras de arte, mas a partir do sentido original do termo, aisthètikos, de 

aisthanesthai, “sentir”. Trata-se de uma emoção, uma sensação de beleza, de 

admiração, de verdade e, no paroxismo, de sublime. (MORIN, 2012, p. 132, 

grifos do autor) 

 

A estética e a poética têm algo em comum: a capacidade de provocar encantamento e 

levar o ser humano ao reconhecimento de si mesmo, ao se perceber sensibilizado diante de 

algo que provoque nele tais sentidos. Os estados estético e poético são indicadores de 

humanidade, desde o momento em que o indivíduo se sobrepõe ao estado prosaico. Uma vida 

sem poesia e sem o estado estético nos tornaria apenas uma máquina administrativa, um 

organismo vivo, mas isento de energia pulsante que o validasse como tal. 

 

Dessa maneira, se todo fazer teatral é transformador, se toda obra teatral 

modifica seus fazedores, pois um simples movimento de vestir a personagem 

pode deflagrar pensamentos nunca pensados, e emoções das quais o sujeito 

dessas ações interiores não se sabia capaz, há modos de trabalho que 

ocasionam maior envolvimento da equipe; são aqueles que visam buscas de 

maior risco, pedem viagens em maior profundidade, que acabam permitindo 

um alargamento da capacidade transformadora que toda arte traz. 

(AZEVEDO, 2016, p. 113) 

 

A atividade dramática especula acerca de situações que exigem dedicação tanto grupal 

quanto individual, que incorrerão em um despertar de sentimentos e reflexões não percebidas 

anteriormente. Por consequência, ocorre uma descoberta de potencialidades e a administração 

de ações interiores, que provocam sua própria descoberta como sujeito. 
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1.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi fundamentada em fontes de natureza bibliográfica, documental e de 

campo. Como fontes bibliográficas foram utilizados, em diálogo com o pensamento 

complexo, trabalhos relatados na revisão de literatura e autores da área de Teatro. 

Para dar respaldo ao trabalho, também dispusemos da pesquisa documental baseada 

nos PCNEM e recorremos à Lei nº 13.278/2016, cujo objetivo é implantar as aulas de Teatro, 

Dança, Música e Artes Visuais na educação básica. 

O procedimento inicial se deu com uma pesquisa na internet pelos termos “teatro 

para ensino médio”, encontrando a seguinte matéria: Aulas de teatro mobilizam estudantes 

de escola estadual da capital (SÃO PAULO, 2017). Ao buscar tais informações, 

encontramos o Programa Educação: Compromisso de São Paulo, iniciado em 2011 com o 

objetivo de fazer com que “a rede estadual paulista figure entre os 25 melhores sistemas de 

educação do mundo”
15

. Esse programa foi elaborado em conjunto com educadores e 

funcionários da rede estadual de São Paulo, baseando-se em um processo empírico, baseado 

nas rotinas em salas de aula. 

Acerca das aulas de teatro dentro do programa, a Secretaria de Educação afirma que 

elas podem ser oferecidas como disciplina eletiva no novo modelo de escola integral, embora 

a Lei nº 13.278/2016 contemple-as como matérias obrigatórias na educação básica do ensino 

regular. 

Como próximo passo, foi feita a escolha pelas escolas da Diretoria de Ensino Leste 5 

que ofereciam aulas de teatro. O critério de escolha deveu-se aos seguintes pontos: 

 A diretoria em questão abrange 76 escolas. À vista disso, representa uma parcela 

expressiva da zona leste, já que a quantidade de habitantes chega a 5 milhões, segundo 

os dados do Censo de 2008. A região é entrecortada por quase toda a extensão da linha 

vermelha do metrô, abrangendo as estações Brás, Bresser, Belém, Tatuapé, Carrão, 

Penha, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança, Patriarca, Artur Alvim e Corinthians-

Itaquera. Conta, ainda, entre os transportes públicos, com ônibus e lotações. 

É uma região que, devido à imigração do século XIX, multiplicou-se de forma 

descontrolada e, devido à falta de infraestrutura, bairros operários passaram a sofrer 

marginalização. As primeiras fábricas produtoras de tecidos e alimentos foram 

progressivamente substituídas pela indústria pesada e civil, que passaram a necessitar 

                                                           
15

 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/compromisso-sp>. Acesso em: 13 fev. 2017. 
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de mão de obra. Como o processo de imigração diminuía, os trabalhadores foram-se 

constituindo de migrantes do Nordeste do Brasil, que construíram suas moradias em 

locais sem saneamento básico, sem eletricidade e sem infraestrutura. Ao enfrentar 

inúmeros problemas, a zona leste registra a pior renda média familiar, sendo uma das 

regiões mais pobres e a mais numerosa da capital. 

 Os jovens com os quais tive contato enquanto professora da rede pública tinham pouco 

ou nenhum acesso aos meios culturais; dessa maneira, eu poderia averiguar como se 

dava a prática teatral para esse perfil de aluno, para quem a linguagem teatral era algo 

novo. 

 O fato de eu ter trabalhado primeiramente em três escolas desta rede, como professora 

substituta e contratada, também influenciou na escolha, pois me instigou a aprofundar 

minha própria experiência e refletir sobre a prática no meio em que estava inserida, já 

que, em uma das instituições, introduzi práticas teatrais pela primeira vez nas aulas.  

Das 76 escolas da Diretoria de Ensino Leste 5
16

, 42 ofertam o ensino médio, entre os 

períodos integral e regular. Como maneira de investigação, telefonei para cada uma delas 

perguntando sobre as aulas, cursos e professores que utilizam a prática teatral em suas aulas. 

Nesse primeiro contato, encontrei duas escolas cujos funcionários relataram a presença das 

aulas nas instituições. A fim de pesquisar professores, partilhei meu projeto com colegas da 

rede e docentes que seriam entrevistados. Deste modo, cheguei ao número de cinco 

professores que lecionam teatro na escola, sendo que um dos entrevistados pertence a outra 

diretoria de ensino, também da zona leste.  

A pesquisa de campo estruturou-se por meio das seguintes questões: 

 O que levou você a utilizar a prática teatral na educação? 

 Há quanto tempo você desenvolve a prática teatral com os seus alunos? 

 Quais os tipos de práticas teatrais que você utiliza? 

 Na sua visão, quais reflexos você observa na postura dos alunos que possam ser 

advindos da prática teatral? 

 A dinâmica da prática teatral desenvolvida com os alunos propicia ressonâncias em 

você? 

 Na escola onde leciona, há discussões acerca da Lei nº 13.278/2016, que inclui Teatro, 

Dança, Música e Artes Visuais no currículo da educação básica? 

 

                                                           
16

 Disponível em: <https://deleste5.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais/>. Acesso em: 10 fev. 2017. 
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Neste capítulo, procuramos delinear o caminho, ao referenciar o problema de pesquisa, 

objeto, hipótese e objetivos, revisão de literatura, justificativa e referencial teórico, com o 

intuito de nos prepararmos e nos aproximarmos do percurso. 
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2 PARAGENS 

 

[...] não busco discípulos para comunicar-lhes 

saberes. Os saberes estão soltos por aí, para quem 

quiser. Busco discípulos para neles plantar minhas 

esperanças.  

(ALVES, 2015, p. 11) 

 

No capítulo anterior, detivemo-nos na delimitação do caminho. Para continuar o 

trajeto, é importante nos aproximarmos de itens de compreensão, tais como: o teatro na 

escola, o ponto de vista legislativo que dispõe sobre as práticas teatrais, os envolvidos com 

essa proposta  os jovens  e o pensamento complexo, cujo referencial orienta este trabalho. 

Após refletir nestas paragens, chegaremos ao campo. O ponto de partida se dará com a visão 

do teatro na escola, suas características e funções.  

 

2.1 TEATRO NA ESCOLA 

 

Na leitura de Reverbel (1979), a prática teatral na escola foi encarada por muitos anos 

como uma atividade que não necessitava de continuidade, manifestando-se, assim, em festas 

esporádicas e de final de ano. A apresentação de uma peça ou declamação era simplesmente 

determinada aos alunos, sem levar em consideração seus interesses, suas descobertas e 

desenvolvimento. Essa imposição, segundo a autora, nunca foi saudável, implicando 

resultados indesejados. Ela destaca a aprendizagem com a prática teatral, com a seguinte 

construção: “o tempo do ‘por quê?’, o tempo do ‘não’, o da ‘revolta’, o da ‘imaginação’, o da 

‘criação’ o da busca da ‘identidade’, o da ‘imitação’ e o do ‘condicionamento’” (REVERBEL, 

1979, p. 24). Tais passos resultariam no que a autora chamou de “tempo de colheita”, 

equiparando-o à formação da personalidade. Para serem prática pedagógica, as atividades 

teatrais devem, ainda, corresponder a objetivos específicos, estratégias e instrumentos de 

avaliação. 

Como dissemos anteriormente, o ensino da Arte tornou-se obrigatório no Brasil no ano 

de 1971, por meio da LDB nº 5.692/71 (REVERBEL, 1979). De acordo com Prandini (2000), 

não havia cursos de formação para professores de Arte nas universidades brasileiras. Para 

atender à demanda da lei, foi criado o curso de Educação Artística, com duração de dois anos, 

na modalidade de licenciatura curta. A arte foi incluída, então, no currículo escolar com o 

título de Educação Artística, sendo, porém, considerada atividade educativa e não disciplina. 

Como consequência, houve a perda da qualidade dos saberes específicos das varias formas de 
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arte, cedendo lugar a uma aprendizagem reprodutiva, não valorizada como conhecimento 

humano de importância na educação escolar. Os professores deveriam atender às linguagens 

artísticas como uma prática de sentido polivalente. Dessa forma, as práticas eram muito 

reduzidas nas escolas. Esse quadro se estendeu até a década de 1990, com a conquista de arte-

educadores, professores licenciados e artistas que se reuniam com o objetivo de facilitar o 

ensino e aprendizagem de arte, bem como fundamentar programas de pós-graduação em Arte-

Educação. 

O Movimento Arte-Educação, organização em que professores buscavam novas 

orientações para o ensino da arte, eclodiu na Semana de Arte Moderna de 1922. Tinha como 

fundamento a educação por meio “da arte que eduque os sentidos, ou seja: a educação 

baseada, fundamentalmente, naquilo que o ser humano sente em relação à realidade que o 

cerca e que se inicie a partir da expressão destes sentimentos e emoções” (BACARIN, 2005, 

p. 74). A busca pela arte que não seja reproduzida, mas que seja uma manifestação de 

sentimentos e emoções e, dessa maneira, possa exercitar os sentidos em relação ao meio. 

Em comunhão com a Escola Nova  movimento que propunha uma renovação no 

ensino , surgiram no Brasil obras que enfatizavam a educação nos aspectos sociológicos e 

psicológicos, rompendo com os padrões estéticos e metodológicos tradicionais ao priorizar a 

continuidade da experiência estética, em prol da livre expressão, o que gerou uma postura não 

diretiva. 

A conquista da LDB nº 9.394/96 coloca um fim às discussões sobre o caráter de não 

obrigatoriedade, passando a Arte, então, a ser componente curricular obrigatório nos diversos 

níveis da educação básica, de maneira a propor o desenvolvimento cultural dos alunos. 

Nessa ótica, Bacarin (2005) constata que a produção, apreciação e reflexão sobre a 

arte são indissociáveis, devendo ser interativas, participativas e interdisciplinares. A autora 

relata, ainda, que, ao relacionar a arte com suas raízes culturais, por exemplo, permite-se aos 

alunos compreender a expressão artística como uma expressão da sua realidade, não apenas 

impulsionando-os a conhecer a história da arte, mas permitindo a compreensão de 

mentalidades e ações e facilitando o entendimento sobre o contexto em que vivem. 

O esforço foi realizado no sentido de equiparar a Arte aos demais conhecimentos 

humanos presentes na escola básica. Criou-se uma expectativa no processo de educar de cada 

modalidade artística. Espera-se dos alunos que aprendam a “realizar produções artísticas e 

compreendê-las; apreciar produtos de arte e compreendê-los; analisar manifestações artísticas, 

conhecendo-as e compreendendo-as em sua diversidade histórico-cultural” (BRASIL, 2000, 

p. 51), de modo a levá-los a um desenvolvimento crescente, construindo, expressando e 
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representando, por meio da arte, concepções articuladas ao mundo físico-sociocultural-

político-histórico. Ou seja, reconhecer e compreender o meio no qual se está inserido por 

meio dos significados das representações artísticas (BRASIL, 2012). 

 

2.2 AS ARTES NOS PARÂMETROS CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO 

 

A Arte, inserida na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no ensino médio, 

é considerada por seus aspectos comunicacionais e estéticos, manifestando significados, 

sensibilidades, modos de criação e comunicação acerca da cultura e do mundo natural 

(BRASIL, 2000). Os PCNEM definem a estética como “uma rede de percepções presentes em 

diversas práticas e conhecimentos humanos” (BRASIL, 2000, p. 48). Nesse sentido, as 

experiências estéticas estendem-se ao saber, às ações, à identidade e essa tessitura envolve 

todos os aspectos da vida humana, traduzindo-se em sensações, percepções e reflexões que se 

abrem em espaços com novas significações. Ora em processo solitário, ora compartilhado em 

grupo, essa abertura se dá com o fazer artístico ou apreciação estética. 

Esse fazer refere-se ao processo de criação, seja a prática teatral ou outra forma 

artística, que implicam um estado estético, enquanto que a apreciação estética é a reflexão e a 

significação de algo que se está vislumbrando. 

De acordo com o Parecer nº 22/2005 do Conselho Nacional de Educação (CNE), é 

retificada a área de conhecimento “Educação Artística” pela designação “Arte, com formação 

específica plena em uma das linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.” No parecer 

salienta-se que, por meio de diálogos expressos por linguagens verbais e não verbais, 

refletem-se identidades que são capazes de interagir consigo próprias e com as outras 

mediante comunicação de percepções, dúvidas, impressões e capacidade de compreender e 

interpretar a ciência, tecnologias, artes e valores éticos, estéticos e políticos (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2005). 

Bacarin (2005) aborda a importância que aqueles que trabalham com a Educação 

devem dar ao processo de (re)humanização dos sentidos do indivíduo, ampliando-lhe a 

reflexão e gerando sensibilidade. Na leitura da autora, os sentidos do homem ampliam-lhe a 

esfera da reflexão. E, nesse sentido, 

 

[...] a arte, ao ser captada como totalidade, refere-se e capta, por sua vez, a 

totalidade do homem: o sensível, o cognitivo e o ético. Sobretudo porque 

todos os sentidos dos homens se fazem humanos somente no âmbito da 

sociedade, na práxis, na construção da história, pois são frutos das relações 

homem-natureza, homem-homem, homem-objeto. Assim, a sensibilidade 
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estética é resultante do desenvolvimento dos sentidos físicos e espirituais 

humanos pari passu ao domínio da natureza, o que só foi possível e é 

possível ao homem. Só ele, um ser capaz de reflexão (tomar a si mesmo 

como objeto do pensamento), pode desenvolver a contemplação, quer dizer, 

distanciar-se, opor-se ao mundo, mesmo sendo parte dele. (BACARIN, 

2005, p. 202, grifo da autora) 

 

Bacarin (2005) discorre sobre o envolvimento pleno das faculdades cognitivas do 

indivíduo com a arte, que o imerge em suas qualidades. A simbiose de ambos aguça os sentidos 

humanos, ampliando, dessa maneira, a percepção e, consequentemente, a reflexão. Ao levar em 

consideração a recursividade na trilogia indivíduo/sociedade/espécie (MORIN, 2012), é 

esperado que a sensibilidade decorrente da expansão da cognitividade atue nas relações homem-

homem, homem-natureza, homem-objeto, a que se refere a autora, e volte a ele próprio. 

A palavra sentir deriva da palavra estética e envolve uma rede de percepções que 

tecem as experiências e conhecimentos humanos. Estas experiências se expandem em âmbitos 

da existência, do saber, da identidade. O processo de produção e apreciação artísticas, em suas 

múltiplas linguagens, está enraizado em determinado contexto sociocultural (BRASIL, 2000). 

Os PCNEM (BRASIL, 2000) destacam que as Artes, como um conhecimento humano 

sensível-cognitivo, contribuem para o desenvolvimento da sensibilidade e inventividade, para 

a construção da ética e exercício da cidadania no aluno. Por meio da arte, manifestam-se 

sensibilidades, significados, modos de criação e comunicação sobre o mundo da cultura e da 

natureza. 

 

2.3 A LEI Nº 13.278/2016 

 

A Lei nº 13.278/2016 (BRASIL, 2016) surgiu com o substitutivo da Câmara dos 

Deputados (SCD)14/2015 ao Projeto de Lei nº 337/2006, de autoria do senador Roberto 

Saturnino, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (PT-RJ). A proposta desse projeto 

foi alterar os incisos 2º e 6º da LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996) para instituir, como conteúdo 

obrigatório de todas as etapas da educação básica no ensino de Artes, a Música, as Artes 

Plásticas e as Artes Cênicas. O prazo para implantação da nova lei seria o equivalente a cinco 

anos a contar da data de sua publicação. Os autos do projeto foram recebidos por meio do 

Ofício nº 393, de 2010, do Senado Federal e enviados à Comissão de Educação e à Comissão 

de Constituição de Justiça e Cidadania para apreciação. De acordo com esse projeto de lei, 

publicado com o nº 7.032/2010, ficam dispostas as seguintes diretrizes: 
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 as atividades de ensino deverão ser ministradas por professores com formação 

específica, nas diferentes séries; 

 a distribuição do conteúdo entre as diversas séries e níveis da educação básica pelas 

escolas deve abranger as áreas de Música, Teatro e Dança, Artes Visuais (compreendidas 

como Artes Plásticas, Fotografia, Cinema e Vídeo), Design e Patrimônio Artístico, Cultural e 

Arquitetônico; 

 estabelece-se também que o ensino das linguagens artísticas seja associado à 

liberdade de aprender, pesquisar e manifestar o pensamento, o conhecimento e a arte, em 

acordo com o inciso II do artigo 206 da Constituição Federal (SATURNINO, 2010). 

Após a tramitação do Projeto de Lei nº 7.032/2010, ele foi aprovado e transformado na 

Lei nº 13.278/2016 (BRASIL, 2016), ficando estabelecido que: 

 as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro são linguagens que constituirão o 

componente curricular; 

 os sistemas de ensino terão prazo de cinco anos para implantação das mudanças 

decorrentes da lei, incluindo a necessária e adequada formação de professores em número 

suficiente para atuar na educação básica. 

A Lei nº 13.278/16 entrou em vigor no dia 2 de maio de 2016 e prevê que a Arte, 

inclusive em suas expressões regionais, promova o desenvolvimento cultural dos alunos. 

 

2.4 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um conjunto de normas cujo objetivo 

é a proteção integral das crianças e dos adolescentes do Brasil, estabelecendo também direitos 

e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis para com aqueles. Para o Estado brasileiro, o 

termo “criança” refere-se às pessoas de até 12 anos incompletos, enquanto “adolescente” 

compreende a idade de 12 a 18 anos. Assim, reconhecem-se a criança e o adolescente como 

sujeitos que compõem a sociedade e que apresentam uma vulnerabilidade, no sentido de 

estarem em fase de desenvolvimento. Dessa forma, 

 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 

1990, art 3º) 
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Tal desenvolvimento é colocado a cargo da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público, que devem também garantir os “direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 1990, art. 4º). 

O artigo 5º também prevê que crianças ou adolescentes não sejam negligenciados, 

explorados, discriminados, ou objeto de crueldade, opressão e violência, sendo prevista a 

punição em lei para tais ocorrências (BRASIL, 1990). 

Em se tratando de educação, a criança e adolescente têm direito ao “desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1990, art. 53), sendo-lhes assegurado o acesso e a permanência na escola de 

maneira igualitária, o respeito por parte dos educadores e o direito à contestação de critérios 

avaliativos. É assegurado o direito de organizar e participar de entidades estudantis, de ter 

ingresso em escola pública e gratuita próxima de sua casa, de seus pais ou responsáveis 

participarem de propostas educacionais e terem conhecimento do processo pedagógico. Entre 

os deveres do Estado constam a obrigatoriedade em oferecer o ensino fundamental obrigatório 

e gratuito, estendendo-se da mesma forma a obrigatoriedade ao ensino médio, atendimento 

especializado a portadores de deficiência e em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos. 

O adolescente trabalhador tem direito ao ensino regular noturno, adequado à sua situação de 

trabalho. A garantia de transporte, alimentação, saúde e material didático também são 

facultados aos estudantes. Entre outros itens destaca-se, em concordância com esta pesquisa, o 

“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um” (BRASIL, 1990, art. 54, V). 

Ainda nesse âmbito, o artigo 57 determina que o poder público estimule experiências e 

pesquisas, bem como novas propostas com relação ao “calendário, seriação, currículo, 

metodologia, didática e avaliação” (BRASIL, 1990), com a finalidade de inserir as crianças e 

adolescentes excluídos do ensino fundamental, o que abre espaço para a inclusão da prática 

teatral. 

No artigo 58 fica estabelecido que “no processo educacional respeitar-se-ão os valores 

culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, 

garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura” (BRASIL, 1990). 

Já o artigo 59 prevê, com o apoio da União e dos estados, “a destinação de recursos e espaços 

para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude” 

(BRASIL, 1990). 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) sustenta que a adolescência se compõe de 

sujeitos com idades entre 10 e 20 anos. Já de acordo com Novaes (apud REBELLO, 2008, 

p. 26): 

 

[...] a juventude brasileira está compreendida entre os 15 e os 29 anos, 

afirmando ainda que a tendência de se estender até os 29 anos é mundial e se 

configura por dois motivos: o aumento da expectativa de vida em geral; e a 

dificuldade de se conseguir efetivamente uma emancipação.  

 

Conforme Rebello (2008), há uma configuração que demonstra ser uma tendência: a 

prorrogação da juventude até os 29 anos de idade. Ainda nas palavras da autora, o termo 

“adolescência” é utilizado por psicólogos ao se referirem a essa fase da vida, enquanto que o 

termo juventude é uma designação dada como categoria social, empregada por sociólogos, 

historiadores e demógrafos. 

As ações públicas e privadas apoiam-se na denominação de adolescência estabelecida 

pelo ECA, em que a faixa etária se fixa entre 12 e 18 anos (REBELLO, 2008). Contudo, em 

detrimento dos debates em políticas públicas, busca-se diferenciar o período que se situa entre 

o fim da infância e o início da fase adulta, como adolescência e juventude. De forma que: 

 

A adolescência corresponde à primeira fase pós-infância e caracteriza-se 

principalmente pelas mudanças corporais e comportamentais, que marcam 

esta fase como um período específico de desenvolvimento e de preparação 

para uma inserção futura. A juventude (que alguns denominam como jovens 

adultos ou ainda pós-adolescência), por sua vez, é a fase posterior, em que 

se constrói a trajetória de entrada na vida social. (REBELLO, 2008, p. 27, 

grifos da autora) 

 

Por conseguinte, ainda de acordo com a citada pesquisa, a juventude corresponde à 

faixa etária entre 15 a 29 anos. Esta última, porém, divide-se em três subgrupos, 

compreendendo os jovens adolescentes (entre 15 e 19 anos), os jovens (entre 20 a 24 anos) e 

os jovens adultos (entre 25 a 29 anos) (REBELLO, 2008). 

Embora na atualidade continuem as discussões acerca dos termos em questão, para o 

presente estudo optou-se, pela utilização do termo “jovem”. 

 

2.5 O JOVEM 

 

Na atualidade, os jovens ocupam um espaço em que produzem estratégias e discursos, 

experimentando e gerando opções que comumente não são imaginadas pelos adultos, o que se 

configura em um universo à parte, gerando incompreensões. Na visão de Morin (2009, p. 
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131), o movimento cultural juvenil é visto, em parte, como uma “regressão para uma 

indeterminação pré-organizacional e das normas de vida individuais”, cuja tendência é impor-

se cada vez mais como ética e modo de vida permanente. 

De acordo com Reguillo Cruz (2012), mesmo rotulado e perseguido o jovem é 

representado como ator estratégico do desenvolvimento nacional, e sua cultura deve ser lida 

como uma forma de atuação política e não institucionalizada. Na visão de Reguillo Cruz 

(2012, p. 13), para 

 
[...] estes jovens, a retirada do Estado de bem-estar, a força crescente do 

mercado, a irrupção dos meios de comunicação, o descrédito das instituições 

e atores tradicionais (partidos, igrejas, sindicatos), a globalização, a 

migração, a força do narcotráfico e do crime organizado constituem não um 

cenário possível, mas a estrutura complexa, sistêmica, multidimensional do 

âmbito onde os jovens – enquanto categoria socialmente construída, situada, 

histórica e relacional – se configuram como atores sociais. (REGUILLO 

CRUZ, 2012, p. 13, tradução nossa) 

 

Dessa forma, circulam conteúdos e formas culturais que integram o cotidiano de 

juventudes diversas e, assim, são estabelecidos pontos e contextos nos quais o jovem se 

configura como ator social e sujeito de ação e discurso, interferindo na percepção de si 

mesmo e do outro, nos lugares de expressão e sociabilização e na sensibilidade. Além disso, 

Morin (2009) afirma que há uma emancipação da juventude, movimento que parece ter-se 

originado das manifestações e greves ocorridas na França em maio de 1968.  

Reguillo Cruz (2012) cita exemplos das utopias revolucionárias latino-americanas dos 

anos 1970, da raiva e frustração dos anos 1980, do hedonismo e estridência dos anos 1990, 

que se transformaram, no século XXI, no reconhecimento do jovem de não possuir verdades 

absolutas, que poderiam ser excludentes. O que se repete e se torna característica é o contato 

constante que eles mantêm entre si, física ou virtualmente, e a construção de um espaço de 

confrontação, produção e circulação de saberes que se traduzem em ações. Por conseguinte: 

 
[…] as culturas juvenis atuam como expressões que codificam, por meio de 

símbolos e linguagens diversas, a esperança e o medo. Em sua configuração, 

em suas estratégias, em suas formas de interação comunicativa, em suas 

percepções de mundo, há um texto social que espera ser decifrado: o de uma 

política com minúsculas que faça do mundo, da localidade, do futuro e do 

dia, um melhor lugar para viver.  (REGUILLO CRUZ, 2012, p. 15) 

 

Na narrativa de Reguillo Cruz (2012), quando as culturas juvenis suprimem rótulos e 

atores institucionais por meio de suas expressões, símbolos e linguagens, em suas diversas 

interações e percepções de mundo, trazem consigo esperanças de um lugar melhor para se 
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viver. E, por meio de múltiplos modos presentes em seu grupo, assinalam que o projeto social 

privilegiado pela modernidade na América Latina tem sido incapaz de cumprir as promessas 

de um futuro includente, justo e possível. 

 

2.6 PENSAMENTO COMPLEXO 

 

Este item traz uma reflexão acerca do pensamento complexo, eixo de análise desta 

pesquisa, bem como apresenta as categorias que darão respaldo a ela: estado estético e 

poético. 

Complexo significa aquilo que é tecido junto (complexus). Nesse sentido, o 

pensamento complexo entrelaça conhecimentos e adentra as brechas em que o pensamento 

simplificador falha (MORIN, 2015). 

A simplicidade propõe a escolha entre o uno ou o múltiplo, ao passo que a 

complexidade abarca a possibilidade de ambos. O primeiro obriga à redução ao menos 

complexo e à fragmentação, enquanto o segundo considera todas as variáveis, tecendo 

acontecimentos, ações, determinações, acasos, interações e retroações que integram o mundo 

dos fenômenos (MORIN, 2015). 

As categorias estado estético e estado poético são vetores para a compreensão da 

sensibilidade na formação humana, retratando o homem complexo não somente em sua vida 

utilitária, mas também em sua existência poética. Não se vive só pela necessidade. Vive-se 

por meio de poesias, crenças e aquilo que se ama, pois “habitamos a Terra, não só 

prosaicamente – sujeitos à utilidade e à funcionalidade –, mas também poeticamente, 

destinados ao deslumbramento, ao amor, ao êxtase” (MORIN, 2003, p. 45). 

Na visão de Morin, o pensamento complexo se mobiliza para suprir as deficiências e 

limitações do pensamento simplificador. Este último se configura por princípios lógicos e 

ordenados, excluindo a desordem de seu conjunto, unificando o que deveria ser percebido de 

maneira dispersa e segmentando o que deveria ser relacionado. Enquanto ele “desintegra a 

complexidade do real” (MORIN, 2015, p. 6), ao estreitá-lo e fragmentá-lo, a complexidade 

articula-se no anseio de absorver a multidimensionalidade. 

Embora pretenda envolver o multidimensional, a epistemologia em questão sabe que o 

conhecimento completo é impossível, implicando, então, o reconhecimento da incompletude e 

incerteza; também é sua característica a distinção das singularidades, sem isolá-las, 

reconhecendo-as em seu papel na multiplicidade. 
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[...] há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 

constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 

psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, 

interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as 

partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é 

a união entre a unidade e a multiplicidade. (MORIN, 2000, p. 38) 

 

Nas palavras de Morin (2000), o todo é considerado como uma tessitura de elementos 

que, antagônicos, são complementares e se relacionam entre si e com o todo, gerando um 

movimento de ação e de retroação que afeta a esfera total e reincide sobre os elementos. 

Portanto, não estão isolados uns dos outros nem do todo do qual fazem parte. Assim como a 

unidade humana traz os princípios de suas múltiplas diversidades, compreender o humano é 

entender sua unidade na diversidade e sua diversidade na unidade. A unidade não está 

compreendida apenas nos traços biológicos da espécie homo sapiens; está presente nos traços 

psicológicos, culturais, sociais, afetivos e intelectuais do indivíduo, assim como a diversidade 

está na unidade humana, por meio de princípios geradores ou organizacionais comuns, que 

constam da cultura, espécie, peculiaridades psicológicas e sociais. A esses traços, acrescenta-

se ainda o homem que é “racional (sapiens), louco (demens), produtor, técnico, construtor, 

ansioso, extático, instável, erótico, destruidor, consciente, inconsciente, mágico, religioso, 

neurótico; goza, canta, dança, imagina, fantasia” (MORIN, 2012, p. 63). Conforme o autor, 

estas características se entrecruzam, dispersam e recompõe-se de acordo com as sociedades, 

os momentos, os indivíduos e ampliam a diversidade humana. 

Para compreender tais fenômenos, o autor utiliza três operadores: dialógico, recursivo 

e hologramático, como veremos a seguir. 

 

2.7 OPERADORES DA COMPLEXIDADE 

 

Os operadores ou princípios da complexidade articulam-se entre si e entre demais 

elementos, constituindo a base na qual se movimenta o pensamento complexo. 

O princípio dialógico implica a combinação de noções que deveriam, a princípio, 

excluir-se, por serem antagônicas. Em vez de uma síntese, a dialogia pretende entrelaçar 

ideias que são opostas, como, por exemplo, razão e emoção, mito e ciência, real e imaginário, 

arte e ciência, ordem, desordem e organização. Nas palavras de Morin, “a dialógica permite 

assumir racionalmente a inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo 

fenômeno complexo” (MORIN, 2003, p. 96). 
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Na visão do autor, é impossível considerar o indivíduo apenas como matéria física, 

sem pensar a sociedade e a espécie nele contidos, ou pensar a sociedade sem o indivíduo nela 

presente. Assim, ao se considerar apenas uma das partes  espécie, indivíduo ou sociedade  

em detrimento das outras, dissipa-se a compreensão do todo. Por fim, para uma leitura 

multidimensional de um ou outro, faz-se necessário dialogizar em vez de fragmentar. 

O recursivo é um princípio de ação e retroação, em que “os produtos e os efeitos são 

ao mesmo tempo causas e produtores do que os produz” (MORIN, 2015, p. 74), pois: 

 

A sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, mas a sociedade, 

uma vez produzida, retroage sobre os indivíduos e os produz. Se não 

houvesse a sociedade e sua cultura, uma linguagem, um saber adquirido, não 

seríamos indivíduos humanos. Ou seja, os indivíduos produzem a sociedade 

que produz os indivíduos. Somos, ao mesmo tempo, produtos e produtores. 

A ideia recursiva é, pois, uma ideia de ruptura com a ideia linear de 

causa/efeito, de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que tudo o 

que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo 

autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor. (MORIN, 2015, p. 74) 

 

Na leitura de Morin (2015), a sociedade tem características do indivíduo que a forma, 

retornando a ele e imprimindo-lhe sua marca. Ambos se produzem e são produtos um do 

outro, de maneira que não é possível pensar isoladamente causa e efeito, pois que existe um 

movimento que se organiza de maneira cíclica e simultânea em ação, reação e retroação. 

Ao princípio hologramático atribui-se a noção de que o todo está contido nas partes e 

as partes, no todo. A exemplo do holograma, ao tomar a menor de suas partes, esta será 

constituída com a quase totalidade das referências do objeto que está sendo representado. 

Assim, a parte está no todo e o todo está contido na parte. No mundo biológico, cada célula de 

nosso organismo contém a totalidade da informação genética desse organismo. 

Ao tomar novamente como exemplo o indivíduo e a sociedade, constata-se que o 

indivíduo é parte do todo social, possuindo as marcas do lugar que habita, enquanto que a 

sociedade se constitui dos indivíduos que imprimem suas características a esse mesmo todo. 

O hologramático “vai além do reducionismo, que só vê as partes, e do holismo, que só vê o 

todo” (MORIN, 2015, p. 74). 

O conhecimento que se obtém com a parte direciona-se para o todo, que se volta às 

partes recursivamente. Dessa forma, ambos se complementam também dialogicamente. 

A concepção da ideia indissociável entre o todo e as partes, a recursividade e a 

dialogia estabelecem a noção de totalidade. Para o pensamento complexo, é fundamental a 

ideia de totalidade sendo mais e menos que a soma. 
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2.8 NA CURVA, A POESIA 

 

O tecido da vida é feito também de sonhos, como o 

dos sonhos é feito de vida. 

(MORIN, 2012, p. 132) 

 

O tópico tem esta denominação por contrariar o sentido de retidão contido na 

“Introdução” deste trabalho. Ao pensar sobre a forma reta, a primeira impressão é que esta 

proporciona menos possibilidades do que uma linha curva. 

 

A linha visualmente mais simples é a reta. Se considerarmos o círculo como 

o limite de uma superfície ao invés de uma linha, a reta é a primeira forma 

de linha concebida pela mente. Isto é um tanto obscuro pelo fato de que para 

o braço e para a mão, que devem executar as linhas na prática, a linha reta é 

sem dúvida a mais simples. Ao contrário, um arranjo muscular complexo 

deve ser ativado para produzir retitude, sendo a razão disto que os braços e 

antebraços, mãos e dedos são alavancas que seguem naturalmente caminhos 

curvos. (ARNHEIM, 2008, p. 172) 

 

Para Arnheim (2008), o traço voluntário é o curvo, pois que acompanha uma tendência 

nata do corpo humano e também da natureza, sendo a reta uma criação da mente, de maneira a 

não seguir o movimento natural. A respeito dessa metáfora e da minha própria experiência 

com a “forma”, a curva seria o vislumbrar de uma pluralidade de ideias que se sobressaem e 

se entrelaçam. O trajeto reto, nesse caso, implicaria uma imposição provocada pelas 

circunstâncias, logo, algo rígido e encerrado. 

Embora a linha reta seja uma ideia humana calcada na simplicidade, ela “ocorre 

raramente na natureza, porque a natureza é uma configuração tão complexa de forças que a 

retitude, o produto de uma força única, tranquila, raramente tem oportunidade de acontecer” 

(ARNHEIM, 2008, p. 173). Dessa maneira, a curva representa a fluidez, ou seja, um 

movimento espontâneo.  

Kandinsky (1997, p. 69-70) afirma que 

 

[...] se, formando o ângulo obtuso, uma força torna-se maior aumentando 

esse ângulo, este estende-se ao plano e, em particular, ao círculo. O 

parentesco entre a linha de ângulo obtuso, a linha curva e o círculo não é de 

natureza externa apenas, mas plenamente interna: a passividade do ângulo 

obtuso, sua atitude neutra para com seu entorno, conduzem-no a uma maior 

interiorização, que resulta na absorção profunda do círculo. 

 

Por conseguinte, as linhas curvas e os círculos, originados de formas muito 

aproximadas, abarcam outro olhar que está em seu interior. De maneira similar e metafórica, o 

caminho trilhado na curva passou pela prática teatral, que conduziu a um estado estético e 
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poético em minha vida, o que me inspirou por inúmeras vezes, preenchendo-me de 

possibilidades. 

A palavra “estética” tem origem no termo grego aisthètikos, de aisthanesthai, e 

significa “sentir.” Morin (2012) a define como graça, emoção, felicidade, êxtase. Essa via 

comporta curvas cujo defrontar provoca arrebatamentos. O estado estético é um caminho para 

o sentir, para a sensibilidade de si, do outro e do meio. É também uma forma de resistir à 

barbárie, ao prosaísmo, ao “racional-utilitário, para nos colocar em transe, tanto em 

ressonância, empatia, harmonia, tanto em fervor, comunhão, exaltação” (MORIN, 2012, p. 

135). Ao aceitar sua complexidade, o ser humano comunga seus aspectos racional, imaginário, 

lúdico, prosaico, científico e artístico, em dialogia constante. 

Morin (2012) afirma que das confluências dialógicas entre sapiens e demens, 

racionalidade e mito, abstrato e concreto, subjetividade e objetividade, brotam obras de 

literatura, poesia e arte. As grandes criações e invenções são descobertas cognitivas. De 

acordo com Alves (2015), tudo, antes de existir de fato, existiu antes como sonho, pois a 

criação, a imaginação e o vislumbre são os responsáveis por toda a produção humana. Eis a 

sua importância. 

Nas palavras de Morin (2012), o ser humano não é de todo prisioneiro do real, da 

lógica, sociedade, cultura e do código genético. A possibilidade do gênio surge na brecha 

do incontrolável, muito próximo da loucura. Esse lugar abriga uma fonte criadora 

permanente, uma vez que “O pensamento, a ciência, as artes, foram irrigadas pelas forças 

profundas da afetividade, pelos sonhos, angústias, desejos, temores, esperanças” (MORIN, 

2012, p. 126). Nesse sentido, em confluência com o pensamento complexo, o teatro “é um 

exercício de estímulo à criatividade, um caminho a essa profunda zona da mente” 

(CAVASSIN, 2006, p. 98). 

A emoção provocada pela experiência estética conduz a uma abertura no espírito 

humano e se confunde com a realidade, alimentando o imaginário que, por si, alimenta a vida 

utilitária. Dessa maneira, Azevedo (2016) descreve as consequências que o teatro imprimiu na 

vida de pessoas que participaram de um processo, ao permitir-lhes o reconhecimento de sua 

própria individualidade; para ela, a arte elaborada em grupo “conduz a uma sociabilidade 

intensa, pautada pelas definições de limites entre uma e outra pessoa, no respeito à 

individualidade, no exercício contínuo de cidadania, numa vivência que é política e social” 

(AZEVEDO, 2016, p. xx). 

A autora investiga o desejo de ser e compartilhar a vida em sua profunda fragilidade, 

algo que ocorre quando da prática teatral, que proporciona descobertas e trocas, nas quais “as 
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perguntas sem resposta parecem mais leves e até belas, e a rotina precária e angustiante dos 

dias, mais suportável” (AZEVEDO, 2016, p. xiii). 

Por meio das artes é possível vislumbrar uma nova leitura do mundo, pois elas 

“levam-nos à dimensão estética da existência e – conforme o adágio que diz que a natureza 

imita a obra de arte – elas nos ensinam a ver o mundo esteticamente” (MORIN, 2003, p. 45). 

De acordo com esse autor, as obras de arte abarcam pensamentos profundos sobre a condição 

humana, seus reflexos no mundo e a forma de percebê-lo. 

Mia Couto atenta para a ação de ver o mundo como ler emoções nos rostos, ler os 

sinais climáticos das nuvens, ler o chão, o mundo, a vida. “Tudo pode ser página. Depende 

apenas da intenção de descoberta do nosso olhar.” (COUTO, 2011, p. 103) 

O sentido estético, na ótica de Morin (2012), predispõe à imersão no mundo 

imaginário, despertando para o sentir, o compreender, o encantar-se. Se a arte é uma forma de 

expressar-se, tal ato implicaria o desvelar de aspectos da condição humana que estão 

adormecidos ou enclausurados e que não devem ser ignorados pelo ser humano. 

A prática teatral age como um exercício da realidade por meio da cena, porque vai 

exigir ações sensíveis na resolução de questões. Esse processo requer a compreensão de sua 

própria responsabilidade, na autoexpressão e na empatia com o outro. Tal prática torna-se 

uma via para atuar em meio à pluralidade de ideias postas em sociedade e levar à 

compreensão do homem em sua complexidade, assim como apura o olhar e desenvolve a 

flexibilidade para lidar com as diversidades. 

Para Morin (2012, p. 137), as Ciências Humanas ignoram que o homem habite a Terra 

não apenas prosaicamente, mas também poeticamente: “o ser humano não vive só de pão, não 

vive só de mito, vive de poesia. Vive de música, de contemplações, de flores, de sorrisos.” Tal 

estado poético provoca o sentimento de superação de nossos próprios limites, ao transfigurar a 

existência, dando-lhe significação. Dessa forma, o sonho, a percepção, a fantasia partem da 

origem em que a realidade da imagem e a imagem da realidade se entrelaçam e se confundem. 

Ambos, porém, opostos e diferentes, estão imbricados em nossa vida e linguagem. A prática 

teatral, nesse aspecto, conduz a um mundo de sonhos. 

Azevedo (2016) conta histórias de montagens dos espetáculos do Sesi, como as obras 

O senhor do labirinto, de Luciana Hidalgo, e A estética do delírio, de Marta Dantas, ambas 

inspiradas na vida e obra do artista Arthur Bispo do Rosário. Para realização da montagem do 

espetáculo, iniciada e apresentada no Teatro do Sesi, houve um longo processo de 

levantamento de material e exercícios preparatórios para definir personagens. A autora diz 
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que, no momento de marcar as cenas, era como se estas se fizessem por si próprias, pois as 

imagens chegavam instantaneamente, como 

 

[...] lembranças de igrejas da infância, das procissões do interior, de finais 

tristes de tarde, dos loucos solitários que perambulam pelas ruas que toda 

cidade tem, dos loucos que nem são ou eram loucos, que cada um de nós 

conhece ou conheceu. (AZEVEDO, 2016, p. 119) 

 

As imagens são manifestações simbólicas e sígnicas produzidas individualmente e 

compartilhadas em grupo. Elas evocam lembranças sensíveis de momentos vividos ao serem 

reavivadas pelas cenas, colocando o espectador e o ator em contato íntimo com 

reminiscências pausadas no espírito. A chama que se acende na memória com tais evasões 

atinge tanto aos atores quanto ao público, fazendo desabrochar sentimentos cravados no peito 

e na mente, quando de sua manifestação. 

Kassab (2012) observa que a linguagem estética promove uma abertura no espírito ao 

fruir por meio dos cinco sentidos, que são veículos pelos quais a linguagem estética se 

locomove e comunica, imantada por símbolos, mitos e magias. Desse modo, “as ideias 

ganham formas para realizar-se, ao encontrar significados e meios para tal” (KASSAB, 2012, 

p. 128). Os cinco sentidos são veículos de percepção do mundo interno e externo e operam de 

maneira sensível. Nesse sentido, a sensibilidade é necessária para a percepção, perpassando-a 

como um fio a costurá-la aos tecidos dos sentidos. 

Por meio da estética, o mundo interno e o externo transfiguram-se em estado de graça, 

que Morin (2012) chama de “estado poético”, um estado de afetividade, emoção, um estado 

de espírito, que é capaz de ser alcançado de várias maneiras: na relação com outra pessoa, 

com outras pessoas, por meio da imaginação e do estado estético. O autor compara o estado 

poético com o deslumbramento infantil, pleno em sua capacidade de sentir, tanto carnal como 

espiritualmente. No estado poético, alcançam-se graus de intensidade traduzidos como fervor, 

alegria, festa, entusiasmo, comunhão, êxtase, fascínio, gozo, satisfação, entusiasmo, exaltação, 

adoração. Para chegar a tais estados, existem os caminhos das danças, das festas, das músicas, 

das cerimônias, da fé religiosa. Não por acaso, os momentos mais significativos da vida são 

permeados por rituais; casamentos, nascimentos, mortes; dançados, cantados, ritmados. O 

mito, cultos e cerimônias levam também a um caminho de transe, constituindo-se como 

experiência poética, assim como os jogos, os espetáculos de massa, as bebidas e drogas que 

levam a um estado poético. O amor, por exemplo, alimenta-se de vasta poesia imaginária, 

como romances, revistas e filmes. Tal sentimento transborda de poesia a vida prosaica, 

fazendo-nos suportar o destino e amar a vida. 
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O caminho das obras de arte é, simultaneamente, meio e fim para exprimir e 

determinar o estado poético. O teatro irriga a vida com poesia quando se propõe ao cenário 

imaginado, à construção de personagens, aos figurinos de outros tempos e lugares. Por meio 

da prática teatral, compreendem-se possibilidades de sentir e ser, as quais poderiam nem ser 

sonhadas, elevando-se ao estado poético e dando-nos “o sentimento de superar os nossos 

próprios limites, de sermos capazes de comungar com o que nos ultrapassa” (MORIN, 2012, 

p. 138). 

Em sua experiência de teatro com os núcleos do Serviço Social da Indústria (Sesi), 

Azevedo (2016) afirma que o trabalho realizado ali perpassa pelo envolvimento com a poesia, 

com a percepção de símbolos e da visão que se tem com o outro lado das coisas. Dessa 

maneira, o teatro poetiza a vida ao conduzir a tessitura de fatos reais em material poético e 

ficcional, que age como modificador da realidade e da ficção, conduzindo ao imbricamento 

entre o racional e o sensível. Assim, é possível alcançar o estado poético, de êxtase, e 

alimentar com ele o espírito e a vida utilitária. Dessa forma, transfigura-se o real. 

O estado poético é o estado pelo qual se sente a “verdadeira vida” (MORIN, 2012, p. 

139). Enquanto que no mundo da prosa a vida está ausente, na poesia a verdadeira vida é 

acolhida. Ao estado poético atribui-se a graça de estar presente em sua própria vida, em 

harmonia e plenitude. 

 

2.9 A SENSIBILIDADE 

 

A sensibilidade atua como um fio cujo entrelaçar cria formas distintas para serem 

apreciadas. Ao costurar a estética e a poesia aos sentidos, movimentam-se nuances de 

percepções. Tal enredamento abre espaços para que elas fluam e revelem brechas entre o 

interior e o exterior, ao sensibilizar os sentidos. O avivamento se traduz em reflexões, 

impressões e estados poéticos que conduzem a maneira de compreender, pensar e sentir 

acerca de si, do outro e do mundo. A sensibilidade retratada aqui é uma qualidade humana, 

necessária ao convívio, à reflexão de situações que ocorrem diante de nosso olhar, provocada 

pelos estados estético e poético, que instigam os sentidos e compõem significados, 

perpassando todo o ser, além de repercutir em ações e reações. Dessa forma, a sensibilidade 

alimenta-se da poesia tanto quanto é alimentada por ela. Os sentidos abrem-se para o mundo 

por meio de compreensões que se comunicam com o mundo objetivo e o subjetivo, o real e o 

imaginário, com a vida poética e a prosaica. 
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Em um caminho aproximado, Rancière (2009) refere-se a uma partilha do sensível, 

cujas evidências revelam a existência de um comum (a cultura, os direitos civis, a liberdade). 

Esse comum é partilhado por uma sociedade e, nesse caso, partilha corresponderia à 

“participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação em quinhões” 

(RANCIÈRE, 2009, p. 7). A repartição dessas partes funda-se em uma partilha de espaços, 

tempos e tipos de atividades; então, segundo Platão, os artesãos não participam das “coisas 

comuns porque eles não têm tempo para se dedicar a outra coisa que não seja o seu trabalho. 

[...]” (RANCIÈRE, 2009, p. 16, grifo do autor). Dessa forma: 

 
A partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função 

daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce. Assim, 

ter esta ou aquela “ocupação” define competências ou incompetências para o 

comum. Define o fato de ser ou não visível num espaço comum, dotado de 

uma palavra comum etc. (RANCIÈRE, 2009, p. 16) 

 

Na visão de Rancière (2009), o comum é distribuído em parcelas que serão acessadas 

apenas por quem tem competência para compreendê-lo e, ao obter esse acesso, estes terão 

visibilidade no espaço comum. Por sua vez, Morin (2012, p. 280) afirma que, “quanto mais 

rica é a consciência, mais ricas são as liberdades possíveis”. Entende-se que, para ter uma 

diversidade de liberdade, é necessário nutrir a consciência. Dessa forma nos diferenciamos da 

máquina trivial, cujo comportamento torna-se esperado, em disposição das informações que 

se possui (MORIN, 2009). E mais: 

 
O ser humano não é uma máquina trivial apenas por não ser reduzido por um 

observador externo a comportamentos previsíveis com certeza, mas também 

por conter um princípio de incerteza que é o seu princípio de liberdade. É 

intrinsecamente uma máquina não trivial por dispor de uma possibilidade de 

afastamento em relação à norma, de um potencial de catálise, de descoberta, 

de decisão. Qualquer invenção e criação revela o caráter não trivial do 

espírito humano. (MORIN, 2012, p. 281) 

 

Na visão de Morin (2012), o princípio de liberdade é acionado por decisões, que 

decorrem das capacidades da mente do ser humano e conduzem este a novos caminhos, 

inventividades e criações. É possível afirmar que, para fazer escolhas, a consciência deve 

estar imbuída de opções para tal, sendo esperada a participação no comum, como indica 

Rancière (2009), para que haja mais possibilidades ao espírito. 

As práticas artísticas tomam parcela no sensível como prática política, ao partir do 

lugar que ocupam e do que fazem no que diz respeito ao comum, intervindo nas maneiras de 

fazer, nas maneiras de ser e formas de visibilidade (RANCIÈRE, 2009). Então, “uma 

politicidade sensível é assim, de saída, atribuída às grandes formas de partilha estética como o 
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teatro, a página ou o coro. Essas ‘políticas’ seguem sua lógica própria e repropõem seus 

serviços em épocas e contextos muito diferentes” (RANCIÈRE, 2009, p. 20). Assim, ao 

pensar no teatro na antiguidade, verifica-se uma estética-política, ou seja, pensar 

primeiramente na forma e qualidade, quando, por exemplo, as representações se dividem em 

comédia para a plebe e tragédia para a nobreza, pois as comédias contavam a história de 

homens comuns, enquanto a tragédia girava em torno de heróis e deuses, o que demonstra a 

utilização de uma forma de teatro para cada público no lugar que ocupa na sociedade, 

denominando-se, dessa maneira, estética-política. 

Diferentemente dessa prática, Rancière (2009) cita o movimento vanguardista, cujo 

objetivo foi romper os padrões pré-estabelecidos utilizados até então na arte. Com esse 

exemplo, o autor afirma que, desde que a arte não se paute apenas nos processos artísticos, no 

objeto e em imagens, e se baseie em ideias e reflexões, ela torna-se política-estética. Dessa 

maneira, a arte romperia com a tradição estabelecida e levaria novas possibilidades aos 

diversos públicos, com o intuito de fazer indagar acerca da padronização e permitir nova 

leitura de mundo. 

Portanto, as artes e, no caso deste estudo o teatro, são capazes de proporcionar o 

acesso ao comum, ao aguçar a sensibilidade por meio da estética. O teatro pode ser uma 

maneira de fazer de um grupo, que expresse sua forma de ser ou de pensar em determinado 

contexto, tornando-se então, além de prática artística, uma prática política. Deste modo, o 

homem faria parte do comum por meio da arte e, assim, conquistaria a liberdade para 

participar das decisões. 

  



54 

3 A CHEGADA AO CAMPO 

 

Não se pense, no entanto, que essa forma adoce a 

realidade, pelo contrário, entre as risadas e o olhar 

alegre da plateia, que acompanha essas peripécias 

de pessoas como eles mesmos são, pairam as 

perguntas, que não se consegue deixar de fazer, 

sobre cada um dos problemas sociais que aparecem 

como pano de fundo de toda a movimentação, 

sobre se a vida das pessoas precisava mesmo ser 

assim, sobre se nossas próprias vidas precisavam 

mesmo ser como são. 

(AZEVEDO, 2016, p. 117) 
 

Este capítulo tem o intuito de vasculhar o campo e nele captar as compreensões acerca 

da prática teatral e seu desenrolar na vida dos alunos. Por se constituírem como espinha dorsal 

desta pesquisa, as entrevistas dos professores foram alocadas no corpo do trabalho, a fim de 

evidenciá-los como sujeitos imprescindíveis na realização daquele. Estas vozes e o 

acolhimento e disponibilidade a este trabalho é que permitiram o desenvolvimento deste 

estudo. 

A investigação foi inspirada no método criado durante a experiência de Plozevet, 

conduzida por Edgar Morin e descrita por Paillard em “Sociologia do presente” (2010). O 

método da sociologia do presente ou método multidimensional, como foi chamado por 

Paillard (2010, p. 138) “parece mais com uma maneira de ser, [... uma vez que] deve adaptar-

se às questões levantadas, aos terrenos escolhidos e à própria personalidade dos 

pesquisadores.” O autor pressupõe que a experiência com o campo provoca uma ressonância 

interna e, por esse motivo, requer a conjugação do entrevistador com o pesquisador. Outro 

ponto a ser comentado, pois que se associa a este trabalho, é refletir sobre a pesquisa por meio 

da enquete, diferenciá-las, porém, perceber sua recursividade, pois uma gera a outra, que 

regenera a primeira. A visão estratégica da enquete também redefine e modifica o percurso, 

sendo adaptada “às situações, à descoberta de dados desconhecidos ou problemas ignorados” 

(PAILLARD, 2010, p. 136). 

O autor coloca a questão do convívio como enquete e, nessa circunstância, como 

pesquisadora, pude conviver com as aulas, ensaios e apresentações dos grupos envolvidos com 

a prática teatral e, assim, presenciar histórias e seu desenrolar, tanto por parte dos alunos quanto 

dos professores. Esse contato proporcionou-me conhecer anseios, transformações e estados de 

espírito que se entrelaçam com elementos desta investigação. Partindo dessas experiências foi 



55 

possível elaborar um caderno de campo, permitindo reflexões pessoais em relação ao que foi 

observado, escutado e sentido, de maneira a ser possível imergir no ambiente. 

Paillard (2010) explica o termo utilizado por Morin como cracking intelectual, que 

significa, analogicamente à técnica de decomposição do petróleo, decompor os elementos 

contidos na pesquisa de campo, visando a distingui-los para interpretá-los. Dessa maneira, 

selecionamos palavras-chave dentro das respostas dos entrevistados para, posteriormente, 

evidenciar ideias principais de cada professor por meio dos títulos das entrevistas, de modo a 

que contivessem esses mesmos princípios. 

As entrevistas ocorreram nas escolas, com os seguintes professores, por ordem 

cronológica: 

 

Escola Estadual “Carlos Gomes” (São Miguel Paulista) 

Professor entrevistado: Renan Pena 

Matéria que leciona: Geografia 

Tempo que leciona na rede pública estadual: há dez anos  

Formação: Licenciatura em Geografia  

Autoformação: teatro pela Escola Macunaíma; companhia de teatro Os Satyros 

 

Escola Estadual “Plínio Barreto” (Mooca) 

Professora entrevistada: Márcia Polachinni 

Matéria que leciona: Artes 

Tempo que leciona na rede pública estadual: há 17 anos 

Formação: Licenciatura em Educação Artística (plena em Artes Plásticas e Artes 

Cênicas); mestrado interdisciplinar em Educação, Comunicação e Administração com 

ênfase em práticas educativas no Brasil; doutorado interdisciplinar em Educação, Arte 

e História 

Autoformação: especialização em Arte-Terapia; teatro pela Escola Macunaíma 

 

Escola Estadual “Professora Maria Augusta de Ávila” (Artur Alvim) 

Professora entrevistada: Valéria de Oliveira 

Matéria que leciona: Biologia 

Tempo que leciona na rede pública estadual: há 23 anos 

Formação: Bacharelado em Biologia  

Autoformação: teatro pela Escola Macunaíma 
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Escola Estadual “Oswaldo Catalano” (Tatuapé) 

Professora entrevistada: Rosana Francisco 

Matéria que leciona: Português/Inglês 

Tempo que leciona na rede pública estadual: há 29 anos 

Formação: Licenciatura em Letras; pós-graduação e especializações em Letras 

Autoformação: contos infantis; drama na sala de aula; entre outros 

 

Escola Estadual “Yervant Kissajikian” (Artur Alvim) 

Professor entrevistado: Vinicio Dutra 

Matéria que leciona: Artes 

Tempo que leciona na rede pública estadual: há três anos 

Formação: Licenciatura em Artes (plena em Artes Cênicas) pela Faculdade Paulista de 

Artes 

Autoformação: cursos livres de teatro; curso livre de roteiro. 

 

Após a apresentação dos professores, segue descrição das escolas, do bairro e as 

entrevistas na íntegra. 

 

3.1 “TORNAR ESSE MOMENTO DELES, NA ESCOLA, SIGNIFICATIVO”: 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR RENAN 

 

A Escola Estadual “Carlos Gomes” organiza, anualmente, uma Gincana Cultural com 

temas específicos em que, por meio de poesia, teatro, dança, música e artes plásticas, são 

promovidas manifestações sobre assuntos da atualidade. No dia 8 de setembro de 2017, na 

ocasião de minha visita para entrevista com o professor Renan, encontrei alunos do ensino 

médio nos pátios e salas de aula recitando poemas, ensaiando peças de teatro, trabalhando 

gestos e o corpo. O professor Demetrius, de História, recebeu-me e mostrou os trabalhos que 

estavam sendo realizados. Sua responsabilidade era o grupo de mitos e lendas, cuja linguagem 

para a apresentação era a teatral. Cada professor organizou-se com um subtema e forma de 

apresentá-lo. Acompanhei uma parte do ensaio do grupo do Professor Demetrius, cuja 

condução foi visivelmente democrática, deixando os alunos bem à vontade. O tema da 

gincana cultural da escola para esse ano era “folclore brasileiro” e pude assistir a ensaios 

sobre mitos e lendas, ler poesias nos corredores, apreciar músicas cantadas e tocadas pelos 

alunos, em violão e pandeiro. Além da Gincana Cultural, que acontece anualmente, a escola 
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tem dois projetos semanais: Café com Poesia, em que os alunos trabalham essa forma de 

expressão, e as aulas de teatro, foco desta pesquisa e que, uma semana antes da gincana, 

tornam-se diárias a fim de preparar os participantes para as apresentações que ocorrerão. 

Enquanto aguardava o professor que seria entrevistado, conversei com seus alunos de 

teatro, que me apresentaram a escola, a qual foi pintada em trabalho coletivo, com cores vivas 

e chamativas, para a comemoração de seus 80 anos de existência. Em meio aos ensaios dos 

diversos grupos de alunos, conversei com alguns deles sobre as aulas de teatro e eles me 

contaram que a prática teatral modificou a forma de perceber e se relacionar com as pessoas e 

o lugar em que estão inseridos, a forma de enxergar a si próprios e se aceitar. A comunicação 

também se tornou mais clara e agora lidam de forma mais madura com compromissos e 

responsabilidades, por causa dos prazos e atividades que englobam a atividade.  

As aulas de teatro ocorrem aos sábados, das 9h às 13h, durante o ano letivo. Nas 

férias, tanto de julho quanto de janeiro, há intensificação do trabalho: os ensaios acontecem de 

segunda a sexta e, de acordo com a necessidade, de segunda a sábado, também das 9h às 13h, 

e ensaiam no período noturno, principalmente quando têm apresentação em festivais, o que 

aconteceu bastante no ano de 2017. 

O grupo ensaia em um antigo laboratório de Física e Química da escola e fazem eles 

próprios a limpeza do espaço; aliás, o grupo reorganizou o espaço para a utilização, retirando 

carteiras, armários e livros da sala. O material do grupo  figurinos, banners, prêmios e 

objetos cênicos  fica guardado em outra sala da escola. O professor Renan tem as chaves da 

escola e dos espaços que utiliza. Porém, a sala não é ideal para a prática do teatro, então 

fazem uma ambientação, cobrindo as janelas. No início do grupo, que foi há cinco anos, 

ensaiavam na sala de aula, depois foram para o pátio e no terceiro ano de existência foram 

para essa sala, que, a pedido do professor, fica sempre vazia para a utilização dos integrantes. 

A turma começou com alunos do 3º ano e, na primeira formação, alguns 

permaneceram como ex-alunos. Atualmente são 17, sendo que três deles passam para a 

condição de ex-alunos no próximo ano. O professor estipulou uma regra que permite ao ex-

aluno participar por mais um ano no grupo; depois, sai automaticamente. 

As práticas teatrais têm início com a proposta de um espetáculo ou, ao menos, 

estratégias para a montagem da peça de teatro. Como a escola em questão não possui um 

teatro, as apresentações são realizadas em uma escola vizinha. Para 2018, pretendem montar 

O bem-amado, de Dias Gomes, para estreia em março; e Mariana Piñeda, de Garcia Lorca, 

com estreia prevista para agosto.  
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Renan observa que o perfil dos alunos da Escola Estadual “Carlos Gomes” é diferente 

do de alunos das escolas de bairro. Embora esteja situada em bairro periférico, localiza-se no 

centro do bairro, área mais desenvolvida e movimentada. Porém, grande parte dos alunos não 

é dali, vindo de bairros mais afastados. Na escola há uma mescla de alunos oriundos de 

escolas particulares no ensino fundamental, alunos de outros bairros cujos pais buscam um 

ensino melhor e, em menor número, pessoas com nível socioeconômico mais baixo. 

As pessoas que buscam o curso de teatro se diferenciam porque, de certa forma, já 

estiveram em contato antes com algo parecido. Em geral, os alunos têm uma situação comum 

que é a de terem pais com esclarecimento suficiente para entender que o estudo é importante 

para o filho ter mais possibilidades e, dessa maneira, buscam uma escola melhor. 

Nas aulas de teatro, o professor também leva o grupo para assistir a espetáculos, por 

considerar importante o contato com outros grupos e linguagens artísticas, o que alimenta o 

repertório cultural de cada integrante. Renan comenta que tal envolvimento repercute até nos 

pais dos alunos, que notam mudanças no filho e passam a enxergar o teatro de outra forma. 

Além dos já mencionados projetos Café com Poesia e Gincana Cultural, em que os alunos 

também promovem ações sociais como arrecadar água e mantimentos para locais 

necessitados, há outras propostas desenvolvidas pelos professores, como o sarau de literatura, 

que acontece no bairro, em vários polos. Tiveram recentemente também o Pedágio Poético, 

em que os alunos iam para a avenida principal, paravam o trânsito, recitavam uma poesia e 

explicavam de quem era. A escola teve, no ano de 2017, expressiva quantidade de 

acontecimentos e, consequentemente, de projetos desenvolvidos.  

Os alunos participam do cotidiano da escola, além dos projetos; nesse sentido, são 

alunos engajados, embora haja alunos passivos na escola. O grêmio, por exemplo, existe 

muito mais como obrigatoriedade do que engajamento, por influências internas também. Por 

outro lado, o conselho de representantes é significativo. Cada sala tem dois representantes, 

que cumprem de forma efetiva seu papel, reverberando ideias. 

Em relação à reorganização escolar
17

, os professores ficaram sabendo por outra escola 

que a “Carlos Gomes” passaria por esse processo, então um grupo de professores organizou 

uma paralisação e conversaram com os alunos, que se manifestaram por meio de ligações e 
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 A reorganização escolar é uma proposta do governo do Estado por meio da qual se divide a escola em ciclos. 

A justificativa, entre outras questões, é que haveria maior rendimento escolar dos alunos se estes estivessem 

separados por faixa etária. Houve, porém, no ano de 2015, um movimento dos estudantes contrário à 

reorganização, alegando superlotação de salas com a medida. Embora o governo tenha adiado essa estratégia, a 

reorganização escolar tem acontecido de forma velada em muitas escolas. Disponível em: 

<http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/contra-a-reorganizacao-escolar-a-forca-dos-estudantes/>. 

Acesso em: 22 dez. 2017. 
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passeatas dirigidas à diretoria de ensino. O professor explica que houve temor em realizar a 

ocupação nas escolas por causa das possíveis influências externas, então assumiram outras 

formas de mobilização. Os alunos de teatro protestaram por meio de peça de teatro, 

apresentada e depois divulgada nas redes sociais, o que deu um alcance às outras escolas, 

fortalecendo-as em seu intento. A movimentação obteve resultado e a escola não foi 

reorganizada. 

O professor Renan diz que os movimentos que ocorrem na escola permitem ao aluno 

um sentimento de identidade muito forte; isso se dá principalmente pela Gincana Cultural. 

Eles se reconhecem enquanto alunos do “Carlos Gomes” e isso é presente na fala de qualquer 

pessoa que se forma lá.  

 

A entrevista 

Pesquisadora  Boa tarde, Renan!  

Renan  Boa tarde! 

Pesquisadora  Este é o professor Renan Pena, da Escola Estadual Carlos Gomes, 

participante da pesquisa sobre a prática teatral no ensino médio e o papel da sensibilidade na 

formação humana. Renan, o que levou você a utilizar a prática teatral na educação? 

Renan  Acredito que foi primeiro o contato que eu tive com o teatro quando eu era aluno. 

Porque eu fui apresentado ao teatro no meu ensino médio. E eu estava no 2º ano, era um 

projeto da escola, eu estudei em escola técnica. Na matrícula, a aula de Arte era dividida em 

Artes Plásticas, Cênicas e Música. Então a turma na hora da aula, cada terço da sala ia para 

uma sala específica. 

E quando eu fui fazer a matrícula, eles me perguntaram: “qual aula que você quer?” E eu não 

tinha referência nenhuma de teatro. Sempre estudei em escola pública e tudo o mais. Mas algo 

me dizia que cênicas tinha a ver com teatro. Aí eu falei: “eu quero Artes Cênicas”, mas nem 

tinha esse contato. 

E aí eu fui para a aula, comecei a aula de teatro, era num miniteatro que tinha na escola, e me 

encantei. Vivia dentro dali, fazia as aulas de artes. Aí depois, no ano seguinte, abriram um 

projeto dentro da grade curricular, que eram quatro aulas por semana de teatro. E a partir 

daquela aula, aí eu me encantei, vivia dentro do teatro, ajudava a professora nas turmas do 1º 

ano. Figurino, cenário, e aquele cheirinho de teatro que você tem. As coxias, mofo, mas é... É 

encantador. Aí eu falei: “é isso, sim.” 
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Aí quando eu terminei o 2º ano, não tinha mais o projeto no 3º. Mas eu saí e falei assim: 

“quando eu tiver oportunidade, eu vou fazer curso de teatro.” 

 Só que a gente sabe que viver de teatro é muito complicado. E naquele momento eu estava 

numa escola técnica, toda focada na questão do vestibular. E também, comparado aos dias de 

hoje, não tinha possibilidade de fazer curso fora, como tem fábrica de cultura
18

, entre essas 

coisas. Aí eu falei: “não, quando eu tiver oportunidade eu faço.” Segui carreira em outra área, 

na Geografia, e comecei a lecionar, que era um sonho que eu sempre tive também. O teatro 

foi só um agregado a isso. 

E quando eu vim para a sala de aula, mesmo dentro da Geografia, eu sempre colocava alguma 

coisinha do teatro. Cheguei a trabalhar como monitor na Estação Ciência
19

. E nas 

apresentações da Estação Ciência eu colocava teatro. No meio da faculdade, mais ou menos, 

eu comecei a fazer o curso no Macunaíma
20

. Então, aí começou a parte técnica associada, 

faculdade na área da Geografia e o teatro junto. Fui para a sala de aula, sempre pensando: 

“todo evento da escola, vai fazer festa junina, eu estava no meio, vou ensaiar a dança, vou 

apresentar alguma coisa, vou fazer alguma cena, alguma coisinha curtinha.” Sempre tive isso.  

Cheguei nessa escola como professor contratado, e aqui essa escola tem um padrão diferente, 

tem um público diferente das outras escolas da região. Pelo histórico, pela trajetória da escola.  

E aí, um professor bastante importante aqui da escola que criou um dos projetos carro-chefe  

porque nós temos dois  ficou sabendo que eu fazia teatro e aí ele falou: “por que você não 

tenta montar um grupo aqui?”  

Aí eu falei assim: “não, será que funciona?” Grupo de teatro a gente sabe que a coisa mais 

difícil de você conseguir montar e mais difícil ainda é conseguir manter é um grupo. Ele 

falou: “tenta que dá, tenta que funciona”. 

Aí eu comecei. Uma turma de... Dois alunos, em um primeiro momento, que já tinham uma 

experiência, que já tinham um grupo fora, eles me ajudaram a pegar as pessoas interessadas. 

No primeiro dia do ensaio, em 2013, tinham aproximadamente 20, 25 alunos. Dessa formação 

eu fiquei com dez, do 1º ano, que a gente entrou em cartaz com a peça, uma peça do Nelson 
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 Fábrica de Cultura é um projeto resultante de uma parceria entre o governo do estado de São Paulo, a 

Secretaria da Cultura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tem como objetivo a formação e difusão 

artística e cultural. Disponível em: <http://www.fabricasdecultura.sp.gov.br/>. Acesso em: 9 set. 2017.  
19

 Estação Ciência (USP) é um centro de ciências que realiza exposições e atividades nas áreas de Ciência e 

Tecnologia, além de promover eventos e outras atividades, com o objetivo de popularizar a ciência de maneira 

lúdica. Disponível em: <http://prceu.usp.br/centro/estacao-ciencia/>. Acesso em: 9 set. 2017. 
20

 O Teatro Escola Macunaíma foi fundado em 1974 e surge como um centro de estudos experimentais de 

formação teatral, incluindo em sua grade cursos de interpretação e leitura dramática, entre outros. Disponível 

em: <http://www.macunaima.com.br/>. Acesso em: 9 set. 2017. 
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Rodrigues
21

. E aí, de lá pra cá, a gente foi investindo, acho que essa vontade, essa ideia surgiu 

da minha experiência mesmo. É o que eu tento passar hoje, de tornar esse momento deles, na 

escola, significativo.  

Porque muitos alunos hoje no ensino médio, a gente discute muito essa questão do ensino 

médio meio perdido hoje, meio sem foco. A discussão atual sobre a reforma do ensino médio, 

que eu não acho de todo ruim essa discussão. Realmente precisa. Os alunos nessa idade, eles 

não sabem o que eles querem fazer. E, para piorar, não são oferecidas vastas possibilidades 

para que eles escolham. Então eles não têm... Tem aluno, por exemplo, quando a gente entra 

em cartaz, ele nunca foi ao teatro. Nunca passou pela cabeça de um aluno fazer teatro porque 

ele nunca foi apresentado a esse tipo de linguagem. Hoje, com um grupo mais maduro, eu 

vejo assim, que é tornar a experiência do aluno significativa e conhecer outras coisas, não só o 

esporte que é muito falado, futebol, acho que é essa a ideia. 

Pesquisadora  Há quanto tempo você desenvolve a prática teatral com os alunos? 

Renan  Com esse grupo, aqui na escola, desde 2013. Estamos indo para cinco anos de 

formação, você quer detalhes também? 

Pesquisadora  Sim. 

Renan  Cinco anos que é voltado para o ensino médio. Nos últimos dois anos eu estou 

tentando fazer pontes com o ensino fundamental. Esse ano eu tenho dois alunos de ensino 

fundamental, mas é muito complicado com a questão da faixa etária e dos temas que a gente 

discute quando eu tenho aluno de 17 anos do 3º [ano do ensino médio] e um aluno de 12 anos, 

que é uma situação que eu tenho hoje. Por sorte eu não tive problemas em relação a isso.  

Mas eu já cheguei a abrir oficinas no ensino fundamental e elas não vingaram, é outra questão 

que eu também percebi. No fundamental, ainda não sei exatamente como explicar isso, mas 

não é o mesmo perfil, eles não encaram o teatro da mesma forma que os alunos do médio.  

Eu tenho alunos que no fundamental não deu certo nas oficinas e, quando eles entram no 

médio, fazem parte do grupo e funcionam. Então, deve ter relação com faixa etária, mas eu 

ainda não consigo te dizer o porquê disso, eu ainda estou analisando.  

Mas praticamente são cinco anos de grupo. Cada ano eu convido as pessoas, eu não faço 

nenhum tipo de seleção. Quem se interessa vem atrás. Outra forma, eu sugiro isso para alguns 

alunos. A partir dos projetos, nós estamos vivendo agora o momento da Gincana Cultural
22

. 
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 Nelson Rodrigues (1912-1980) foi jornalista, romancista, cronista, teatrólogo e folhetinista. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/nelson-rodrigues/biografia-de-nelson-rodrigues/>. 

Acesso em: 9 set. 2017. 
22

 A Gincana Cultural acontece na Escola Estadual “Carlos Gomes” uma vez ao ano, durante uma semana. A 

cada ano é proposto um tema, que será desenvolvido pelos professores e alunos por meio de música, poesia, 
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Na gincana você tem várias apresentações teatrais, e aí é um excelente momento dos alunos 

estarem ali, desenvolverem a questão dessa linguagem. 

Outro projeto é o Café com Poesia
23

, eu faço questão de assistir o máximo que eu posso 

porque são mais de 40 apresentações de todas as turmas da escola. E aí eu vou entrando e 

vendo. E aí tem alunos que você vê o desenvolvimento, porque às vezes nunca passou pela 

cabeça de ir para o teatro. Aí eu falo: “você já pensou em fazer teatro, o que você pensa 

disso?” E alguns vêm, tem vários alunos do grupo que foram chamados assim. Aí eu chamo 

alguns, outros vêm atrás de mim e pedem para entrar.  

Ao longo desses cinco anos, a gente vai tendo mudanças. Do elenco original eu tenho apenas 

uma pessoa, atualmente, que já é ex-aluno. Eu ainda mantenho alguns ex-alunos, são quatro, 

já tive quase metade do elenco de ex-alunos. E era problema, porque eles começam a ter as 

atividades deles e naturalmente começam a sair. Aí eu falei: “não dá para manter muito tempo 

o ex-aluno. Vou tentar reduzir ao máximo esse número, porque chega uma hora em que eles 

saem e o projeto acaba”. Mas felizmente eu consegui fazer essa troca este ano e a maioria, 

95%, é aluno matriculado atualmente. 

Pesquisadora  Quais os tipos de práticas teatrais que você utiliza? 

Renan  Eu considero que a gente está se transformando num grupo de pesquisa. Não tem 

uma prática teatral específica em cada momento. O que norteia o trabalho, assim, como um 

eixo, é minha experiência e meu contato com o Stanislavski
24

. Isso é uma base que eu tenho, 

que eu trago do Macunaíma, da minha formação original, então eu sempre volto para isso. 

Agora, a cada ano nós vamos trazendo novos elementos. Então, já teve ano que eu trabalhei 

com a questão musical, mais pela experiência, tanto deles quanto minha também. Então, por 

exemplo, quando eu montei Roda viva
25

, era um sonho montar o Roda viva quando eu era 

aluno do Macunaíma e nunca consegui realizar. E aí o grupo, quando eu sugeri, eles toparam 

e a gente construiu. 

                                                                                                                                                                                     
teatro, dança, entre outras propostas. O tema deste ano foi folclore brasileiro e revelou subtemas como mitos, 

lendas e músicas. 
23

 Projeto da escola que trabalha a poesia com os alunos, tanto estrutura quanto criação e exposição. 
24

 Constantin Stanislavski (1863-1938) foi ator, diretor, pedagogo e escritor russo de grande destaque entre os 

séculos XIX e XX. É conhecido pela criação de um sistema de atuação para atores, em que dispõe sobre 

técnicas, preparação e ensaios. Disponível em: <http://osegundoato.com/2016/02/eai-conhece-constantin-

stanislavski-e-o-metodo-das-acoes-fisicas/>. Acesso em: 9 set.2017. 
25

 Roda viva é uma peça de teatro escrita por Chico Buarque em 1967 com estreia no Rio de Janeiro, no início de 

1968, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa. A temporada no Rio foi um sucesso, mas a obra virou um 

símbolo da resistência contra a ditadura durante a temporada da segunda montagem. Um grupo de cerca de 110 

pessoas do Comando de Caça aos Comunistas (CCC) invadiu o Teatro Galpão, em São Paulo, em julho 

daquele ano, espancou artistas e depredou o cenário. No dia seguinte, Chico Buarque estava na plateia para 

apoiar o grupo e começava um movimento organizado em defesa de Roda viva e contra a censura nos palcos 

brasileiros. Disponível em: <http://www.chicobuarque.com.br/construcao/tea_rodaviva.htm>. Acesso em 9 set. 

2017. 
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Cada ano a gente vai moldando. Esse último processo, a gente trabalhou com Meyerhold, 

logicamente de forma... Uma pesquisa, a gente não vai chegar a uma coisa mais elaborada, 

porque... O contexto não permite que a gente elabore mais. Mas não há algo específico.  

Eu já trabalhei com teatro e dança da Pina Bausch em outro momento. E vai indo assim, 

experienciar. 

Pesquisadora  Você pode citar exemplos do que seria a prática que você propõe aos alunos? 

Renan  Eu trabalho jogos teatrais
26

 da Viola Spolin
27

, principalmente em um primeiro 

momento do processo a cada do ano, de entrosamento e tudo mais. 

A gente tem uma pesquisa teórica muito forte de perceber quais são as nossas necessidades. 

De todas as apresentações que nós fazemos, todo mundo diz que a gente tem um trabalho 

muito forte em relação ao corpo e à entrega desse corpo. Isso também eu acho que poderia ser 

colocado talvez como uma linguagem, assim, que a gente trabalha. A partir do corpo, o que 

pode ser trabalhado, então Pina Bausch
28

 com teatro e dança, Meyerhold
29

. 

Aí a gente vai testando, experimentando, vendo qual é a nossa linguagem para perceber qual é 

a identidade do grupo, porque ainda não está claro isso. A gente ainda está nesse processo de 

construção da nossa identidade. O que nós fazemos e como nós fazemos? 

Agora está um embrião, hoje eu vejo isso mais claro. Mas eu acho que a questão corporal é 

algo marcante e a forma como a gente lida com o corpo. 

Pesquisadora  Para ficar mais claro, eu queria que você me exemplificasse isso por meio de 

alguns exercícios que você utiliza. 

Renan  Coro cênico
30

, os [inaudível] de Meyerhold, a gente teve como ponto de partida isso 

nesse processo atual. Deixa eu pensar... Sempre eu parto do corpo como templo. Como 

templo e com necessário respeito, seja o seu, como o do outro. Então, não são exercícios, por 

exemplo, que eu trago da formação, é aquele repertório que a gente tem, que a gente junta 

com uma coisa junta com outra, sem as nomenclaturas específicas. 

Pesquisadora  Eu gostaria de saber exatamente algum processo, não o nome 

necessariamente. 
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 Os jogos teatrais são uma sistematização de jogos improvisacionais criados por Viola Spolin, que acontecem 

partindo de um texto, ou cena, pré-determinada ou não. 
27

 Viola Spolin (1906-1944) foi autora e diretora de teatro norte-americana, considerada a criadora dos jogos 

improvisacionais.  
28

 Pina Bausch (1940-2009) foi bailarina, coreógrafa, pedagoga e diretora da Tanztheater Wuppertal, na 

Alemanha. Disponível em: <http://corpoemdanca.com/?p=53>. Acesso em: 9 set. 2017. 
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 Vsevolod Emílievich Meyerhold (1874-1942), diretor e teórico teatral russo, criador da técnica denominada 

biomecânica. Disponível em: 

<http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/117/5/A%20BIOMEC%C3%82NICA%20DE

%20MEYERHOLD%20COMO%20RECURSO%20ART%C3%8DSTICO.pdf>. Acesso em: 9 set. 2017. 
30

 Coro cênico é o trabalho de teatralização de uma música ou de um espetáculo coral. 
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Renan  Por exemplo, vou pegar uma cena de dois anos que a gente construiu, estávamos 

trabalhando Romeu e Julieta
31

 e eu fiz um exercício de se tocar. Nós estávamos trabalhando a 

questão do amor, essa questão da relação. Era um exercício do toque, um tocar o outro de 

forma respeitosa, sem ser de forma invasiva. 

Um outro exercício também, comentando isso. Eu fiquei um ano nos Satyros
32

, na companhia. 

Também trago muita coisa como referência dos Satyros. Esse exercício de se olhar. Os alunos 

ficavam sentados, um olhando para o outro durante uma hora, duas horas, deles se revelarem 

e colocarem essas coisas pra fora.  

Deixa eu ver mais exemplos... A questão da sensualidade, também uma coisa muito presente. 

De trabalhar a sua sensualidade, independente, não numa questão erótica, não é o foco, eu 

estou trabalhando com estudante. Mas a sensualidade do seu corpo, de você perceber como o 

seu corpo expressa determinados sentimentos. Colocar essa relação do seu corpo com a 

sociedade. Uma tentativa de reverter esse impedimento do corpo, de estudo do corpo, que a 

sociedade capitalista coloca. De impor determinados movimentos ou impor um corpo que não 

é seu. E tentar fazer, a gente vai em uma direção contrária. Então, exercícios que conversam 

sobre isso, nada de forma específica, fazer o diferente, de propor aquilo que não foi feito, sair 

do senso comum, acho que é nessa direção. Que eu me lembre agora, assim. 

Pesquisadora  Na sua visão, quais reflexos você observa nas posturas dos alunos que 

possam ser advindos da prática teatral? 

Renan  Comportamento é o primeiro de todos. Responsabilidade e comprometimento. São 

os três pilares. Eu tenho alunos que dou aula de Geografia em sala e eles são do grupo. A 

partir do momento que eles entram no grupo de teatro eu percebo a mudança na sala, é nítida. 

E eu separo bem, são combinados que nós fizemos, de separar essas duas coisas. Eu sou 

professor de Teatro, eu faço isso no sábado, e durante a semana eu sou seu professor de 

Geografia, é outra coisa. 

Trago essas questões do sábado para a semana, a avaliação que eu faço do aluno na sala é 

uma, a avaliação que eu faço do mesmo aluno no teatro é outra, porque são linguagens 

diferentes, são formas de avaliação diferentes. Mas é nítida a percepção da diferença em sala 

de aula. Principalmente por conta dessa entrega que o teatro exige. E eu exijo isso, digamos 

assim, a única seleção que eu faço é, se tá aqui é pra valer. Se você está pra valer, você tem 
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 Peça teatral escrita no século XVI por William Shakespeare. 
32

 Satyros é um grupo de teatro brasileiro fundado em 1989, com sede atualmente em São Paulo, na Praça 

Roosevelt. A instalação de sua sede revitalizou o local, promovendo ali significativa ação cultural. O grupo 

tem como característica a experimentação teatral e seus referenciais teóricos são Adorno, Benjamin, Nietzsche 

e Artaud. Disponível em: <http://www.satyros.com.br/>. Acesso em: 9 set. 2017. 
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que ter responsabilidade. Responsabilidade com ensaio, responsabilidade com prazos. Por 

exemplo, a gente vai estrear um espetáculo, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer 

e que as pessoas precisam ter essa responsabilidade. 

Pensando nessa transformação do aluno, esses três pontos acho que são os principais. E a 

elaboração de forma artística de determinados pensamentos. O que a gente fala: “Ah, você 

está com uma visão mais poética, mais artística.” Eles começam a enxergar os temas de forma 

diferente, as situações de forma diferente. O relacionamento entre eles modifica, fica uma 

coisa mais humana. 

Porque a escola, é duro falar isso, mas a escola é um ambiente bastante... Duro. Ele é duro 

por si só. As exigências que os professores têm, eu mesmo enquanto professor, professor 

que está na sala, que tem que passar o conteúdo, prazos a cumprir, avaliações a fazer. E as 

exigências que eu faço em relação aos alunos. E as dos alunos também. É vestibular, pai e 

mãe cobrando pra trabalhar, carreira que vai seguir, principalmente os mais velhos. Então, a 

escola é um ambiente muito duro. E, quando eles vem para o teatro, é um outro lugar, 

mesmo estando dentro da escola é um outro lugar, é outra situação, situações que a gente 

vive, pendências na família, questões familiares que eles colocam, questões de carreira, o 

que seguir, o que fazer. Escolhi uma carreira e meus pais não estão aceitando. Vários alunos 

meus hoje estão na Dança, hoje estão fazendo Teatro, seguindo carreira nessas áreas e os 

pais, muitos não aceitam. Eu vejo essa transformação e de construção de uma identidade 

também. Eles são, porque antes eles só estavam, só estavam aqui. A partir do teatro, vários 

deles, agora eles são. O André, o Emerson, a Gabriela, eles são, são aquilo, daquele jeito, 

eles gostam de determinadas coisas, eles fazem, enfrentam o que for necessário para 

fazerem o que eles querem. O teatro tem esse poder, de colocar as coisas no lugar. Não 

pretendo formar atores, embora tenha vários que estão indo nesse caminho. Mas 

transformou, me transforma também. 

Pesquisadora  A dinâmica da pratica teatral desenvolvida com os alunos propicia 

ressonâncias em você? 

Renan  Totalmente. Depois do grupo eu fui fazer outra faculdade, para me especializar 

mais, dedicar mais nessa área. Hoje eu penso em fazer um mestrado nessa área, 

relacionamento, Teatro e Educação a partir da experiência com um grupo de teatro estudantil. 

Que também é uma necessidade. 

Quando eu fazia Macunaíma, a gente ficava: “será que a gente vai montar grupo, qual a nossa 

linguagem, o que a gente pensa?” E você vai tentando juntar com as pessoas que pensam 

parecido e tentar seguir um projeto, só que você fica naquela ânsia e nunca dá certo e não 



66 

funciona. Aí você chega a montar e fica seis meses, acaba, tenta montar com outras pessoas e 

mais seis meses e acaba. 

E hoje eu olho e falo: “o meu lugar no teatro é aqui, com eles.” É isso que eu tenho que fazer 

no teatro. Aqui é a minha contribuição, que não é só no teatro, mas também tem todo esse 

movimento em relação ao teatro estudantil que está tomando uma proporção. Tem um outro 

professor, do ABC, que ele fala: “nós não fazemos teatrinho”, esse tom pejorativo do teatro da 

escola, como se fosse um teatro menos importante ou menor. 

Ele fala: “a gente não faz teatrinho, a gente faz teatro de qualidade, lógico que dentro das 

nossas circunstâncias”, ele também se coloca. E é um trabalho paralelo, a gente não está só no 

Teatro, a gente está na Educação também. O teatro, uma linguagem que está sendo utilizada 

para possibilitar outras coisas. Não necessariamente teatro, mas desenvolvimento, 

conhecimento, produção de conhecimento. Você vê que um espetáculo teatral é produzir 

conhecimento a partir dali, daquela forma. Então é transformador, as pessoas se 

transformam, impressionante. É algo, hoje eu olho para os meninos, eu me vejo em cena 

com eles. Faz muito tempo também que não atuo, tem seis anos que não estou em cena. E 

eu olho assim, eu dirigindo ou na hora que estou lá fazendo luz do espetáculo, vendo a 

entrega deles. Eu falo: “nossa, deve ser muito bom estar ali”, porque eles se entregam de tal 

forma, que é bonito de ver. 

Estou tendo uma ideia agora de começar um grupo amador. De ter duas coisas paralelas, ter 

um grupo aqui na escola, um teatro estudantil e juntar esse pessoal que a gente... Convive de 

forma mais próxima, dialoga e divide as mesmas ideias, a partir dali a gente criar ou formar 

alguma coisa. 

[interrupção] 

Pesquisadora  Bom, nós paramos na questão sobre a dinâmica da prática teatral 

desenvolvida com os alunos e aí eu te perguntei se elas propiciam ressonância em você. Você 

quer acrescentar mais coisas? 

Renan  Essa é a ideia mesmo, de uma necessidade da pesquisa, uma vontade de estar com 

eles em cena, completamente. Eu me transformei, hoje eu me sinto muito melhor a partir 

desse convívio com eles. E de estar fazendo, porque não é uma coisa que eu faço sozinho, isso 

também está muito claro para mim neste momento. Por mais que seja professor, tenha 

formação técnica em Teatro, agora uma graduação, mas eu não vejo que é uma coisa só minha 

de produção, que eu chego colocando as coisas. Obviamente que você tem essa questão de dar 

o direcionamento pela formação. “Olha, o que vocês estão fazendo é isso, a técnica é aqui.” 
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Você dá a visão ampla, por ter a formação. Mas a construção não é só minha, é junto com 

eles. Essa transformação é em conjunto. 

E os festivais também, eu acho que é um excelente momento, porque a gente convive de 

forma mais intensa. Esse ano mesmo a gente vai para Belo Horizonte, eu vou ficar uma 

semana com eles. Quando a gente voltar de Belo Horizonte é outra coisa, uma semana de 

convívio direto e intenso te coloca em um outro lugar. Eu acredito que é isso mesmo. 

Pesquisadora  Na escola onde leciona há discussões acerca da Lei nº 13.278 de 2016, essa 

que inclui Teatro, Dança, Música e Artes Visuais no currículo da educação básica? 

Renan  Especificamente não, a discussão em relação à legislação, não. O que eu tenho é 

parceiros de outras escolas que a gente dialoga sobre isso. Mas aqui especificamente não, até 

porque eu não sou professor de Artes da escola. A escola tem basicamente três professores de 

Artes. E a maior parte é focada na questão das Artes Plásticas. O Teatro é muito pouco falado 

e, quando ele é falado, ele é falado de forma estética. A luz funciona assim, o cenário 

funciona assim. 

Mas aqui eu não vejo, não só aqui, mas eu também pego outras escolas que eu passei, umas 

cinco ou seis escolas que eu trabalhei no estado, eu não vejo essa discussão, não se coloca, 

enquanto linguagem, teatro, a dança. 

Aqui tem uma professora da dança, que é de Educação Física, que tem experiência na dança e 

que está começando a rascunhar alguma coisa. Mas isso só é possível porque aqui permite 

isso, pelo público que nós temos, público com relação aos alunos e pelas circunstâncias dessa 

escola. Mas a legislação em si, essa discussão não se coloca. Se coloca mais sobre a questão 

da outra que agora não me recordo o número da lei, da questão da cultura afro-brasileira, a 

história da África, que também é muito pouco que se fala, mas até se fala um pouco agora, 

com relação a isso, não. 

Pesquisadora  Você quer acrescentar alguma coisa com relação a qualquer uma das 

questões, ou algo que você queira dizer que não se relacione às questões? 

Renan  Acho necessário. Não só o que eu faço aqui, não só eu, mas vários professores, em 

vários lugares, em várias escolas. Acho necessário fazer isso. Estava lembrando um dos 

meninos recentemente. 

Nos últimos três anos, eu tive três situações que eu quase perdi o grupo. Em 2015 caiu a 

organização, a proposta do governador. E, graças à nossa mobilização, que a gente evitou 

que essa escola fosse reorganizada, a mobilização foi de parar, ir para o portão e não deixar 
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o aluno entrar. Os alunos irem junto com a gente para a manifestação na diretoria de 

ensino. 

E aí ontem mesmo eu estava vendo o vídeo, por conta da gincana, vendo vídeo antigo de uma 

encenação que nós fizemos para abrir a gincana de 2015, em relação à reorganização. A gente 

começava a apresentação e ela parava, sem final. E aí entrava um ex-integrante do grupo 

falando: “Essa cena parou aqui e ela não vai acabar para mostrar o que aconteceria se essa 

escola fosse reorganizada.” São histórias que seriam paradas, trajetórias que seriam suspensas 

e ali eu tive muito medo de perder. Se a escola fosse reorganizada, eu perderia parte dos 

alunos, eu não estaria aqui. Eu seria remanejado para outra escola, isso foi em 2015. 

No ano passado eu recebi um convite para ir para uma escola de tempo integral em Santana, 

cheguei a aceitar num primeiro momento, mas o coração bateu e falou: “não, não é pra ir”, 

não fui. Este ano eu recebi o convite para ser coordenador desta escola; também não aceitei 

por conta do grupo de teatro. Acho necessário ficar fazendo, seja aqui, eu fico feliz de ver que 

está tomando uma dimensão maior, chegando em mais pessoas, cada vez mais professores. 

Fico feliz, por exemplo, em ver legitimar esse trabalho através de uma pesquisa científica. Eu 

comentei isso ontem com o pessoal do grupo, eu vou fazer a entrevista, e tudo, é necessário 

essa legitimação, porque não é fácil fazer teatro em escola, não é fácil, pela falta de estrutura, 

pela falta de apoio, pela falta de verba que a gente precisa. Correndo para tudo quanto é lado e 

a gente conseguindo fazer ali. Apesar de tudo isso eu acho necessário, importante, eu acho 

que é isso. 

Pesquisadora  Eu agradeço a sua contribuição para a pesquisa, vai ser muito importante, 

como você mesmo disse, para legitimar o nosso trabalho com a arte. 

Renan  Eu que agradeço. 

 

3.2 “E ESSE PODER TRANSFORMADOR MESMO DO TEATRO, DE ATINGIR, DE 

ENVOLVER O JOVEM”: ENTREVISTA COM A PROFESSORA MÁRCIA 

 

Segundo a professora Márcia, as práticas teatrais ocorrem aos sábados das 9h às 11h30 

com uma turma iniciante, e das 12h às 17h com um grupo que tem mais tempo de vivência 

com a prática teatral, constituído por alunos e ex-alunos. Para participar das aulas de teatro, 

basta o aluno se inscrever. Além das atividades aos sábados, ela leciona a disciplina de Artes 

em grade curricular. 

Os ensaios e apresentações acontecem no teatro da escola, que conta com 370 lugares. 

A entrevistada relata que, quando os alunos começaram a ensaiar no local, este estava 
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abandonado e, que, com o trabalho do grupo, foi possível comprar iluminação e equipamento 

de som profissional. Em 2017, o grupo antigo somava 20 integrantes entre alunos e ex-alunos, 

e os iniciantes eram cerca de 30 alunos. O bairro no qual a escola se localiza tem 

características de classe média, com residências e pontos comerciais próximos. Os grupos de 

teatro, no entanto, contam com alunos de regiões mais distantes também.  

Em relação à participação na escola, Márcia comenta que os estudantes colaboram 

com eventos e projetos, mesmo que não estejam mais estudando ali. Eles também atuam no 

Grêmio e tiveram a iniciativa de montar uma rádio interna. 

Quantos aos acontecimentos políticos de 2015 e 2016, muitos alunos estiveram 

presentes no movimento contra a reorganização escolar e PEC 55
33

, juntamente com a União 

da Juventude Socialista
34

 (UJS) e, em 2017, participaram de debates a respeito das medidas e 

reformas propostas. 

O grupo Arte em Cena existe há dez anos na escola, desde o ingresso da professora 

Márcia na instituição. Além das apresentações em âmbito escolar, os integrantes participam 

de festivais estudantis e, recentemente, estiveram em cartaz no Teatro Paiol, na Vila Buarque, 

em São Paulo. O que o grupo arrecada na bilheteria fica como caixa da companhia e é 

utilizado em viagens para os festivais, iluminação para o teatro da escola, cenários, entre 

outras necessidades.  

Antes de realizar a entrevista com a professora Márcia, assisti no Teatro Paiol ao 

espetáculo do grupo Arte em Cena intitulado Bruxas, com texto de Ricardo Leitte e direção da 

própria Márcia Polacchini.  

Na ocasião da entrevista para esta pesquisa, fui visitar a escola em questão e 

acompanhar o ensaio do grupo, composto por alunos e ex-alunos. A aula se inicia com 

exercícios de respiração, aquecimento com propostas voltadas para a coordenação motora, 

agilidade e vocais. Observei alunos compenetrados e focados para as práticas. Os integrantes 

que têm mais tempo na companhia auxiliam os ingressantes, demonstrando, assim, as 

responsabilidades que possuem no processo de integração. Esse dado foi observado quando 

um dos componentes do grupo passou o aquecimento para a nova aluna, que havia chegado 

atrasada.  

Logo em seguida, fazem um exercício em que circulam pelo palco, ocupando os 

espaços vazios e mantendo contato visual uns com os outros. A diretora utiliza a música como 
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condutora de emoções, pedindo aos alunos que atentem no andar, no peso do corpo e em sua 

movimentação. Nessa atividade, corpos se esbarram e os olhares, ao se entrecruzarem, contam 

coisas de cada um. Após essa prática iniciam outra, já combinada na semana anterior, em que 

cada um escolheu uma música com o objetivo de dramatizá-la. A diretora coloca 

aleatoriamente as músicas escolhidas e, ao escutar sua opção, o aluno se posiciona no centro 

do palco interpretando a sua música e, simultaneamente, os outros formam um círculo ao seu 

redor. Ao atuar com o tempo que deseja, os alunos representam amores perdidos, liberdades 

almejadas, desencontros e insatisfações. Após todos terem interpretado suas músicas, a 

professora Márcia forma novamente o círculo para falar sobre a experiência e discutir técnicas 

de teatro: a fruição do sentimento verdadeiro, proposta por Stanislavsky, o nascimento do 

gesto, a presença de palco, a interação com o outro e sobre as bases que o teatro necessita para 

acontecer. Os alunos falam também sobre a capacidade que sentiram de compreender sem a 

necessidade da fala. A professora orienta, ainda, que os alunos assistam teatro, para saber o 

que está acontecendo nesse âmbito, em termos de produção: textos escolhidos, temas 

recorrentes, criação de cenário, sonoplastia e iluminação. Os alunos comentam sobre as cenas 

vivenciadas, alguns visivelmente emocionados, e depois resumem a prática em uma única 

palavra, a pedido da professora Márcia. Logo surgem palavras como inspiração, sincronia, 

libertador e surreal. Após a aula, alguns alunos saem para comprar itens que irão compor o 

lanche para o almoço de todos, dando a impressão de que a prática se estende nessa troca, no 

cuidado e no respeito uns com os outros.  

 

A entrevista 

Pesquisadora  Estou com a professora Márcia Polachinni, da Escola Estadual “Plínio 

Barreto”, participante da pesquisa sobre a prática teatral no ensino médio e o papel da 

sensibilidade na formação humana. A primeira pergunta é: o que levou você a utilizar a 

prática teatral na educação? 

Márcia  Nossa, difícil, hein! Eu não consigo me desvencilhar do teatro, né. Quando eu 

penso em mim, eu penso em teatro. Eu vim para São Paulo para fazer teatro, então eu 

trabalhava como atriz. Na escola, quando eu estava na escola era sempre me envolvendo em 

projetos de teatro e tal. 

Eu não pensava em ir para a Educação. Então, eu acho que o que levou a usar a prática teatral 

na educação foi, eu acho que é o contrário. Eu acabei trazendo a educação para a prática 

teatral. Entendeu? Porque o que me animou foi ver a potencialidade do teatro como um meio 
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de transformação, e aí eu pensei: “poxa, eu em cena, eu atinjo várias pessoas. Mas se eu for 

para a Educação, eu vou conseguir compartilhar o teatro com mais multiplicadores, que vão 

transformar essa prática num âmbito maior.” Então, foi o Teatro que me levou para a 

Educação. Então eu não consigo pensar na educação sem o teatro. 

Aí, como professora de Arte, eu sempre trabalhei as quatro linguagens, desde que estou no 

estado, e o teatro de uma maneira muito potencial, porque o teatro é interdisciplinar por 

natureza. Você, com o teatro, trabalha Artes Visuais, Música, Dança. E esse poder 

transformador mesmo do teatro, de atingir, de envolver o jovem. Entender que é uma arte 

inerente ao ser humano. Então foi isso. 

Pesquisadora  Há quanto tempo você desenvolve a prática teatral com os alunos? 

Márcia  No estado desde que entrei, eu estou no estado desde 2000, então passei por várias 

escolas e sempre em cada escola que eu passei eu trabalhei em teatro como uma linguagem e 

tal. Mas, antes de eu ser efetiva no estado, eu trabalhei na Secretaria do Menor, que era um 

projeto antigo do governo do estado de São Paulo que tinha casas para as crianças no 

contrafluxo escolar. E a gente tinha um projeto das cinco linguagens. Literatura, Teatro, 

Música, Dança e Artes Visuais. Então, desde lá eu já trabalhava com o teatro na educação. 

Aliás, foi esse projeto que me animou, porque eu fui dar aula na Secretaria do Menor numa 

fase, assim, “teatro como atriz está difícil. Vou pegar umas aulinhas para dar.” Porque eu não 

pensava em dar aula. E aí, quando eu comecei a trabalhar teatro com aquelas crianças, no 

meio da comunidade, sem condição nenhuma, sem muito amparo... Quando a gente começou 

a gente não tinha nem espaço, a casa nem tinha sido inaugurada. E eu vi o que estava rolando, 

eu falei: “nossa, isso é incrível.” Eu estava fazendo faculdade, e foi aí que eu pensei: “tá, eu 

vou dar aula”, mas já com essa intenção de levar o teatro para a escola. 

Pesquisadora  Quais os tipos de práticas teatrais que você utiliza? 

Márcia  Em que sentido? Metodológica? 

Pesquisadora  Práticas que, mesmo que não tenham uma nomenclatura oficial, você utilize. 

Exercícios que você propõe aos alunos no âmbito teatral. 

Márcia  Então, eu procuro trabalhar muito a partir do que eles trazem. Eu me entendo um 

educador mediador, não um professor. Então eu faço a mediação, eu apresento para eles 

propostas e a partir disso eu vou trabalhando. Então, eu trabalho muito com a improvisação, 

com jogos de improvisação, principalmente da Viola Spolin, trago um pouco do Peter Slade
35

, 

isso em aula, normalmente, no cotidiano escolar. Fora isso, tem esse nosso projeto que é aos 
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sábados, que aqui eu fortaleço ainda mais essa prática do teatro a partir da improvisação dos 

jogos, sem a necessidade de uma montagem teatral. O teatro como processo do 

desenvolvimento do criativo, não necessariamente para atores. É claro que muitos que 

procuram, procuram porque gostam de atuar. Mas o que eu digo é assim, vem muito aluno pra 

cá que quer fazer teatro por conta... Se sente tímido, não se sente à vontade e tal. Esses são 

muito bem recebidos também, porque a ideia é o teatro para todos. Se aqui dentro alguns vão 

perceber que a sua habilidade pode transformar esse teatro em trabalho profissional para ele, 

ótimo. Além disso, eu tenho gente aqui que sai daqui e vai fazer direito, Jornalismo, Relações 

Públicas, vai fazer outras faculdades. Tenho também quem vai fazer Artes Cênicas. A ideia é 

que essa prática teatral leve ao autoconhecimento, ao desenvolvimento do processo criativo, 

trabalhando a interdisciplinaridade, a condição humana e tal. 

Pesquisadora  Na sua visão, quais reflexos você observa nas posturas dos alunos que 

possam ser advindos da prática teatral? 

Márcia  Engraçado, essa pergunta é bem interessante, porque é engraçado. Tem um 

primeiro momento, que é terrível. Quando o aluno começa a fazer o teatro, os professores 

começam a reclamar, porque esse aluno, ele sai da casca, sai do tijolo do The wall
36

, o tijolo 

no muro. Então ele começa a ser questionador, ele pergunta em aula, alguns professores se 

incomodam porque é esse primeiro momento, ele percebe que ele pode ter, sim, uma prática 

de liberdade nessa sociedade. Ele pertence a ela, que ele não é um espectador, que ele é um 

ator social. 

Então, num primeiro momento eu percebo isso, um caos, que eu chamo de caos criativo. Que 

aí tenho que administrar isso na escola, falando, conversando com eles pra pensarem que eles 

podem, sim, mas que tem estratégias para isso, aí eu me apego muito ao Paulo Freire
37

, nesse 

sentido de pensar que o aluno é o oprimido e o professor é o opressor ainda, mas que pra 

gente ganhar, vencer esse opressor, não pode bater de frente, tem que comer pelas beiradas. 

Aí o aluno que era o terrível, que era o bagunceiro na escola, que era desinteressado, os 

resultados são maravilhosos. 

Em relação à disciplina, assim, na escola, ou entender a escola de uma maneira diferente e tal, 

da importância da escola e também do conteúdo. Ele passa a assimilar com mais facilidade, e 

isso é fato. Eu vejo muito pelos nossos alunos que tinham dificuldades nas matérias, não 

necessariamente que eles vão ser nota 10 em tudo, mas eles vão conseguir administrar melhor. 
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Eles conseguem, eu tenho visto muito, o quanto eles conseguem administrar melhor. E a 

gente conversa sobre isso, muito, aqui. Ele entender a importância de também ir bem na 

escola e tal. 

E vejo mais, vejo um resultado não só com os que participam diretamente, mas dos que 

participam indiretamente, assistindo. Porque, desde que a gente faz esse trabalho de teatro 

aqui na escola, a gente não atinge só quem está fazendo o teatro. Mas a gente apresenta 

espetáculos para os alunos, abrimos debates e tal, então isso vai atingindo a escola como um 

todo. 

Então, eu hoje eu vejo uma escola muito diferente da que eu entrei aqui, nessa escola eu estou 

há 11 anos. Então, hoje, o aluno, a grande maioria cuida da escola, tem orgulho de estudar 

aqui. Eu vejo que o teatro colaborou muito com isso. O aluno passar a ter um outro olhar para 

esse espaço. Principalmente entendendo que esse espaço é um espaço dele, não um espaço 

qualquer. É um espaço que pode ser o território dele. Então não é um problema vir para a 

escola, é divertido vir para a escola. 

Pesquisadora  A dinâmica da prática teatral desenvolvida com os alunos propicia 

ressonâncias em você? 

Márcia  Nossa, minha vida mudou completamente. Hoje eu estou numa posição na minha 

vida que eu me sinto privilegiada, estudei bastante. Então trabalho não me falta, eu dou aula 

no estado e dou aula na faculdade. 

Devido ao que a gente ganha no estado eu pago um preço alto por estar aqui, financeiramente. 

Mas eu não consigo me pensar fora daqui, o meu caminho profissional acadêmico veio daqui, 

então mudou o meu olhar para o teatro, o meu olhar pra a vida, o entendimento da sociedade e 

contribuiu muito para a minha tese de doutorado, sem esse trabalho eu não conseguiria fazer. 

E pessoalmente, a afetividade, entender a afetividade como algo possível dentro da educação. 

Eu não sou um professor acima do bem e do mal que não se envolve com os alunos. Esse 

envolvimento tem, como é que fala, traz resultados incríveis, eu me sinto na minha família. 

Então, eu fico o sábado todo aqui, eu espero por esse sábado para estar aqui, pessoalmente. Eu 

sei de cada um deles, da vida deles, eu fiz amigos eternos, eu tenho alunos que não estão mais 

aqui comigo no teatro, estão aí no mundo e que a gente tem contato até hoje. 

E eu, pessoalmente, tive nessa jornada uma situação muito delicada, eu tive câncer. E eles 

cuidaram de mim, eles se envolveram de tal forma comigo, me trazendo uma consideração 

incrível, cuidando de mim, indo até a minha casa, pra deixar tudo preparado para o meu 

tratamento. 
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E além disso, dentro da escola, os alunos em geral, mesmo os que não fazem teatro, têm um 

olhar para mim diferente. Então, eu só ganhei, o teatro, ele só abre portas, ele não fecha, ele 

vai abrindo, abrindo, uma quantidade de portas e janelas tamanha, que as possibilidades da 

vida só aumentam, eu só ganhei. 

Pesquisadora  Na escola onde leciona, há discussões acerca da Lei nº 13.278 de 2016? Essa 

lei inclui Teatro, Dança, Música e Artes Visuais no currículo da educação básica. 

Márcia  Você diz discussão entre os professores? 

Pesquisadora  Entre os professores ou entre a coordenação. 

Márcia  Então, eu tenho um outro privilégio aqui, eu acredito que foi uma conquista, mas eu 

tenho um espaço muito gostoso de trabalhar aqui. Eu tenho liberdade para trabalhar e apoio da 

direção, da coordenação. Então, eu entendo que não há muita discussão, porque meio o que eu 

fizer está ótimo. Há uma confiança muito grande no meu trabalho. E como eu trabalho muito 

com as quatro linguagens, não pensando como um professor que domina tudo, mas me 

entendendo como pesquisadora, mesmo tendo doutorado, eu sou pesquisadora eterna. 

Então, eu penso que eu não domino partitura musical, mas eu não posso trabalhar música na 

aula? Claro que eu posso, porque o aluno vem com o violão nas costas pra aula. Então eu 

tenho que aproveitar esse violão que ele carrega no ônibus para vir para a escola. E assim por 

diante, então eu vou procurando trabalhar as quatro linguagens. 

A discussão em coordenação, isso em [Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo] ATPC pela 

direção, já teve assim, quando entrou diretor novo, perguntar e falar: “que bom você trabalha 

tudo” e dar apoio. Mas uma discussão mais pensada assim, porque eu vejo assim, não tem 

essa necessidade porque a coisa aqui acontece dessa maneira, já acontecia antes da lei. Porque 

a lei é de 2016 e eu estou aqui bem antes disso, eu vim para cá em 2006/2007. E aí eu já 

trabalho dessa maneira há muito tempo, esta é uma formação minha, que eu acho que é mais 

um ponto para o teatro. O teatro te dá essa possibilidade de trabalho das quatro linguagens. E 

não só das Artes Visuais. A gente vê muito professor trabalhando só as Artes Visuais e o 

aluno nem sabe o que é teatro e tal. 

O Teatro, ele amplia para outras linguagens. Acho que por isso, antes da lei eu já trabalhava, 

então quando veio à lei foi só um respaldo legal para algo que a gente fazia. As próprias 

apostilas do estado, desenvolvidas pela Mirian Celeste [Martins] e pela Gisa [Picosque], elas 

trazem essas propostas antes também de 2016, há muito tempo, como propostas, não como 

exigências. Mas já traz. Se você pegar o caderno do aluno de todas as séries, sempre vai ter 
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possibilidade de Teatro, possibilidade de Música, possibilidade de Dança e possibilidade de 

Artes Visuais. Então, pra mim já era natural. 

Pesquisadora  Você quer acrescentar alguma coisa? 

Márcia  Não, a não ser que precise aí para você. 

Pesquisadora  Para mim está ótimo, agradeço a sua contribuição, foi muito valiosa para o 

meu trabalho e gostei muito de assistir o trabalho que você desenvolve aqui, é de muita 

importância mesmo. 

Márcia  Para eles principalmente, a gente vê muito alunos que vêm de longe. Eles querem 

fazer teatro. Teatro é uma expressão humana, assim, desde tempo da Pré-História. Quando é 

entendido dessa maneira, sem isso... Eu fico muito triste com algumas escolas, principalmente 

as particulares, que tratam o teatro como um produto. Produto para o dia das mães, produto 

para o dia dos pais, pro final de ano. Montar o negócio, para montar uma peça. Meu Deus, 

Teatro é uma linguagem, a criança precisa ter assimilado isso como linguagem para fazer uso 

dela. Eu fico muito feliz por poder fazer esse trabalho e espero que eu consiga continuar por 

muito tempo. 

Pesquisadora  Muito obrigada pela sua contribuição! 

 

3.3 “O OLHAR PARA O OUTRO, TRABALHAR PELO OUTRO E COM O OUTRO ERA 

FUNDAMENTAL”: ENTREVISTA COM A PROFESSORA VALÉRIA 

 

Ao chegar na escola “Professora Maria Augusta de Ávila” em um domingo à tarde, 

deparei com atividades como capoeira, tênis de mesa, baralho, futebol e outras atividades. Os 

participantes tinham por volta de 12 anos. Trata-se do programa Escola da Família38, criado 

em 2003 pela Secretaria de Estado da Educação, que reúne voluntários e universitários com o 

objetivo de despertar potenciais dos participantes e promover a cultura. 

Encontrei uma funcionária da escola, a quem perguntei sobre a professora Valéria e as 

aulas de Teatro. Ela me direcionou até o teatro da escola, para onde me encaminhei, passando 

por duas quadras de esportes. Ao chegar à porta do teatro, encontrei um ex-aluno que 

participa das aulas e uma professora voluntária de balé, que contaram um pouco de sua 

experiência com as práticas teatrais, a existência do grupo, os trabalhos realizados na escola e 

em festivais. 
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Logo chegou a professora Valéria, que se apresentou a mim e abriu o teatro para 

começar as atividades. O local estava bastante empoeirado e, conforme os participantes iam 

chegando, apropriavam-se logo de vassouras para limpar e organizar o local. Assim foram 

limpando, tirando e colocando objetos conforme a necessidade, em movimentos precisos, o 

que indica que cumprem sempre com esse ritual. 

Valéria, ao se organizar, foi me dizendo que o grupo participa de festivais e conta 

sempre com ex-alunos envolvidos com a área de Teatro e Dança para auxiliar nos trabalhos. 

Ela mesma fez cursos para melhor conduzir a prática teatral. Valéria me conduz aos fundos do 

teatro, que dá para uma área externa. Lá ocorre a entrevista, em local aberto. Enquanto isso, 

os alunos estão trabalhando corpo com a professora de balé. 

A professora conta que é uma proposta para o novo espetáculo do grupo, que se 

prepara durante um ano para as apresentações. A escola oferece o espaço, em que ocorrem 

tanto ensaios quanto apresentações. O grupo é aberto para novos integrantes, como projeto 

pedagógico, no início do ano. A média de participantes é de 30 pessoas. Na época da 

entrevista, contavam com 12 integrantes. A professora Valéria diz que é o quinto ano que o 

grupo participa de festivais de Teatro e que esse ocorrido trouxe reflexões acerca do que é 

produzido em termos artísticos. No ano de 2000, fundaram a ONG Arenart, à qual é possível 

associar-se pagando o valor de R$ 50,00 por mês. Os associados, em contrapartida, ganham 

ingressos para assistir aos espetáculos do grupo. A ONG é apoiada pelo Rotary Club39 da 

região, que auxilia de algumas formas. Assim, custeiam as produções do grupo, denominado 

Tal & Pá. 

Os ensaios do grupo acontecem normalmente aos domingos, das 9h30 às 12h (Tal&Pá 

Jr.) e das 15h às 19h (Tal&Pá). Em época de apresentações, as atividades incluem os sábados 

e outros horários. As atividades ocorrem no auditório da escola, um grande salão com 200m² 

com palco e camarins precários, mas com espaço suficiente para todas as atividades. Apenas o 

grupo infanto-juvenil se apresenta com um espetáculo. Ao final da temporada deste ano, o 

elenco fixou-se em metade deste número porque a divulgação de novas vagas será realizada 

apenas em 2018. As vagas são abertas para toda a comunidade. O grupo recebe alunos da 

escola, de outras escolas e ex-alunos. A exigência é estar estudando, ter boas notas ou ter 

concluído o ensino médio. Os integrantes dos grupos são, em sua maioria, alunos de baixa 

renda e que cursam o ensino fundamental (Tal & Pá Jr.) e médio (Tal & Pá). Participam do 
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grupo de teatro também pessoas que praticam atividades culturais e alunos indicados por 

colegas de dentro do grupo. 

A escola está localizada em um bairro residencial, porém, em expansão comercial e 

com acesso ao metrô e linhas de ônibus. A instituição possui uma proposta anual chamada 

Projeto Vestibular, que incentiva os alunos do ensino médio a ingressarem em nível técnico 

ou superior. 

De acordo com a entrevistada, na temporada de 2017 os integrantes do grupo, em 

grande parte, não eram da escola. E os estudantes da escola têm como característica não fazer 

atividades fora do horário escolar, além de serem alheios em relação aos movimentos sociais 

que ocorrem dentro e fora da Educação. Nos encontros de teatro há discussão sobre diversos 

assuntos, porém não se engajaram em nenhum movimento específico. 

Para a continuidade das atividades do grupo Tal & Pá em 2018, muitas modificações 

precisarão acontecer, inclusive na direção da escola, cujo processo de mudança está se 

refletindo em desorganização e pessimismo. Embora o grupo seja um projeto independente da 

instituição, ele nasceu vinculado a uma proposta pedagógica e seus alunos são prioridade, 

dessa forma ele será afetado diretamente pelo caminhar da entidade. 

 

A entrevista 

Pesquisadora  Oi Valéria, eu quero agradecer de antemão por você participar dessa 

pesquisa que versa sobre a prática teatral no ensino médio e o papel da sensibilidade na 

formação humana. Vou fazer então a primeira questão: o que levou você a utilizar a prática 

teatral na educação? 

Valéria  Principalmente a vontade de trabalhar em grupo, de trabalhar em equipe, eu acho 

que o coletivo é fundamental. Porque isso vai refletir não só na sala de aula, no processo de 

aprendizagem que você está desenvolvendo, mas na própria sociedade. Então, o olhar para o 

outro, trabalhar pelo outro e com o outro era fundamental. E a gente queria também criar um 

espaço onde os meninos pudessem se divertir no final de semana, se ocupar no final de 

semana e de preferência com alguma coisa que tivesse alguma finalidade educativa. Então o 

teatro cabia perfeitamente. 

Pesquisadora  Há quanto tempo você desenvolve a prática teatral com os seus alunos? 

Valéria  São 23 anos, aqui são 23 anos, trabalhei oito anos no outro colégio também com 

um projeto parecido, projeto bastante parecido, mas aqui com a cara que ele tem são 23. 

Pesquisadora  Quais os tipos de práticas teatrais que você utiliza? 
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Valéria  Você está falando assim dentro da programação do trabalho, dos jogos, desse tipo 

de coisa?  

Pesquisadora  Isso, exercícios, mesmo que não tenham uma nomenclatura específica. 

Valéria  A gente tem uma ideia de trabalhar muito pelo corpo. Então, o trabalho de 

coreografia é fundamental. Nosso aquecimento, o que dá liga para o grupo, normalmente é a 

dança. Então, todos esses anos, os 23 anos que a gente trabalhou, a gente sempre teve alguém 

que fosse responsável por coreografar, desde o aquecimento até alguma atividade para a 

entrada de cena. E o próprio espetáculo, muitas vezes ele envolveu ou coreografia ou um 

trabalho de corpo coreografado que tivesse alguma coisa a ver com o tema que a gente 

estivesse propondo. Então, essa é uma das questões. 

A gente trabalha muito com jogos dramáticos
40

, a gente experimenta um pouquinho de jogos 

teatrais também porque, principalmente na fase de montagem de grupo, de escolha de elenco, 

a gente trabalha, mas não é foco. A gente prefere com jogos dramáticos. Normalmente, 

depende do grupo que você tem, da formação que você tem para aquele ano, pra gente 

escolher que tipo de atividades que a gente vai usar. Tem um arsenal de caminhos que a gente 

repete algumas coisas, mas todo ano renova porque o grupo não é o mesmo. E, como a gente 

tem sempre ex-alunos que estão na área da Educação Artística ou das Artes Cênicas e voltam 

pra ajudar, então todo ano vem coisa nova e a gente vai reciclando. Mas nós temos uma etapa 

de trabalho que é de montagem do grupo, com oficinas teatrais, com jogos. Uma fase depois 

de montagem de elenco em que a gente já faz a leitura de texto, estuda o texto. Sempre há 

uma temática a ser pesquisada ao longo de um ano. Então, o projeto gira em torno de uma 

temática que vai ser desenvolvida e o espetáculo que a gente faz sempre está dentro dessa 

temática. Mas a ideia é sempre essa, escolher aquilo do que a gente quer falar naquele ano 

para depois decidir qual o espetáculo, o que vai ser feito ao longo do trabalho. 

Pesquisadora  Na sua visão, quais reflexos você observa na postura dos alunos que possam 

ser advindos da prática teatral? 

Valéria  Tem uma coisa muito legal, não sei se responde bem isso, mas que é um foco que a 

gente tem sempre. É acreditar na possibilidade de realizar alguma coisa. Esse é o maior. A 

gente pode falar aí que eles vão ficar mais seguros, que eles vão se expressar mais, que eles 

vão ter mais domínio do corpo, isso é um lugar comum que todo mundo que faz teatro 

normalmente quer. 
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 Jogos dramáticos constituem-se como uma representação lúdica de natureza dramática que busca satisfazer as 

necessidades afetivas, cognitivas e psicomotoras dos jogadores, não tendo a intenção de ser exibida a um 

público. 
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O que a gente quer de verdade, que depois de um ano trabalhando, você monta um espetáculo, 

ele fica pronto, você mostra para os outros e não importa a reação, as pessoas podem gostar 

ou não, mas ele ficou pronto e ele vai ficar pronto com a cara que o grupo queria que ele 

tivesse. Independente das pessoas gostarem ou não, mas é o que o grupo queria fazer. 

Essa possibilidade de realizar alguma coisa que fica pronta e que não é feita sozinha. É feita 

por um grupo, eu acho que esse é o maior aprendizado que o aluno pode ter, a maior 

conquista que ele tem. Porque, se é possível fazer teatro, é possível fazer qualquer coisa. 

Então ele pode fazer faculdade, sim, ele pode arrumar um emprego, sim. Ele pode qualquer 

coisa, porque como trabalho as coisas ficam prontas. 

Então, eu acho que essa é a coisa fundamental, assim, de aprendizagem, além da capacidade 

de observação que ele tem, além dele ficar muito mais ligado ao mundo ao redor. Ele sai da 

concha, ele sai da ostra e ele começa a olhar para as coisas ao redor. Acho que são as duas 

principais coisas que a gente busca. 

Pesquisadora  A dinâmica da prática teatral desenvolvida com os alunos propicia 

ressonâncias em você? 

Valéria  Ah, com certeza! Nossa, vou escolher palavra mais bonita que “desgraça”! Mas a 

catástrofe que está o ensino público, principalmente, não só o público. O ensino privado 

também já começa a encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades, porque essa geração que 

aí vem, vem como resultado de um universo que está preocupando muito a gente, como é que 

eles vão chegar na idade adulta? 

E aí, a escola pública afundou muito mais rápido. A escola pública está numa situação que a 

gente não sabe para onde vai. Se eu não tivesse desenvolvido esse trabalho de teatro, 

provavelmente eu já teria desistido de dar aula. Porque, você trabalhando com um projeto 

paralelo, muita coisa que não dá certo do jeito que você gostaria na sala de aula, dá certo aqui. 

Então isso mantém a sua fé íntegra de que as coisas são possíveis. Elas não estão dando certo 

no momento em outro ambiente, em outra situação, porque há limitações. Mas ajuda a não 

desistir e a olhar para os meninos, para os adolescentes, e encontrar onde eles estão, quem são 

eles, porque aí o trabalho do lado de cá da linha funciona. 

E por outro lado, mesmo que dentro da sala de aula  já que esse é um trabalho paralelo  a 

gente não está trabalhando especificamente dentro da sala de aula, mas eles também são 

alunos da escola. Então, sendo alunos da escola, esses que têm a oportunidade de participar 

têm um ganho a mais que a gente infelizmente não conseguiu no processo como um todo. 

Mas eu acho que manter a fé é a primeira coisa que reverbera em quem faz o projeto, e 
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manter-se em movimento, porque esse experimentar constante de você todo ano ter um 

projeto novo, diferente da escola que muitas vezes o professor vai afundando e criando teia. E 

não dá para criar teia. 

Eu joguei fora tudo que eu tinha de Biologia nos últimos dois anos, eu estou reinventando 

tudo. Porque, por mais que eu seja professora muito tradicional em sala de aula, não dá mais, 

não cabe, não cabe! A maneira como eu ensinava não serve mais. Então, assim como no teatro 

a gente se renova todo ano, eu resolvi jogar tudo fora e estou fazendo tudo novo. Aí dá tudo 

errado e você faz de novo, de novo, de novo, então acho que são as coisas que vêm daqui e 

vão para a sala de aula.  

Pesquisadora  Na escola onde leciona há discussões acerca da Lei nº 13.278 de 2016? Essa 

lei inclui Teatro, Dança, Música e Artes Visuais no currículo da educação básica. 

Valéria  Nenhuma, não é nem mencionada, nunca nem foi considerada. O que se fala na 

escola, assim, depois de 23 anos há uma tradição muito grande desse projeto que a gente tem 

de teatro, mas que já foi um projeto da escola, virou projeto parceiro, ele agora serve para 

convidar as pessoas para vir. Não é um projeto mais que as pessoas entendem como sendo 

parte dele. Elas são convidadas a conhecer esse projeto. 

Mas, de modo geral, desde que houve toda uma dificuldade com a direção por volta de 2005, 

nesse período para cá, nesses quase dez anos pra cá, a gente tem tido tranquilidade para 

trabalhar aqui. Então, o que a escola faz em termos de discussão e apoio é esse, é deixar a 

gente trabalhar e eventualmente vir conhecer o trabalho, alguma coisa assim.  

Mas do ponto de vista da lei, da inclusão disso dentro da sala de aula, não é nem considerado. 

Alguns professores que eu sei que trabalham com teatro em sala de aula... Tem um professor 

de Educação Artística na escola, ele faz trabalhos muito legais, ele faz umas instalações, umas 

performances que são legais e tem uma outra professora. Nós tínhamos mais três que 

trabalhavam na escola e que, assim, foram descartados pela escola nessas contratações de 

eventual. Parece que não, mas a escola meio que não fez questão de ficar com esses 

professores, e o que desenvolvia o coral, a gente tinha um professor de coral que foi embora, 

então a escola ficou sem. Então, não há muito espaço para essa discussão. 

Pesquisadora  Você quer acrescentar mais alguma coisa que você considera importante? 

Valéria  A gente sempre fala isso, o teatro é o wonderland, então... Não, é neverland, você 

nunca fica adulto. Então, eu acho que é uma coisa muito legal do teatro. Para a gente que 

trabalha com teatro é um complicador, eles são sempre jovens, você não vê o tempo passar. 

Então, eu acho que todo professor, ele devia experimentar, ou na sala de aula, ou no trabalho 



81 

paralelo, do modo como fosse. Se não fosse o teatro, ou a dança, mas alguma coisa que ele 

pudesse estar com os alunos num formato diferente que é o tradicional. Porque isso muda 

tudo, como a gente fala, neverland, que você nunca vai crescer, sempre vai estar em um 

universo onde as pessoas estão chegando abertas pra tudo. 

Eu acho que isso ajudaria muito o professor a não ficar doente. Os professores estão 

adoecendo de uma maneira absurda. Quem não está doente fora da sala de aula, está doente 

dentro da sala de aula. Então, eu acho que todo mundo deveria experimentar. A gente xinga 

pra caramba, a gente pensa todo dia, por que você faz isso, mas deveria experimentar para 

entender. Por quem olha de fora sempre acha que você é doida. É isso.  

Pesquisadora  Eu agradeço muito a sua contribuição, esse é um trabalho importante que 

você realiza.  

Valéria  Com certeza o seu também vai ser, por fazer isso chegar às outras pessoas, que 

possa multiplicar. 

Pesquisadora  Muito obrigada! 

 

3.4 “ELES FICAM RICOS DE EXPERIÊNCIAS HUMANAS”: ENTREVISTA COM A 

PROFESSORA ROSANA 

 

Os horários dos ensaios de teatro acontecem no pós-aula da professora e dos alunos, 

ou antes do horário das aulas. Essa foi a solução encontrada para facilitar os ensaios dos 

estudantes, que em geral moram longe. Rosana comenta que, dentro dessas possibilidades, 

eles definem o horário escolhido a cada nova formação de turma e então as práticas teatrais 

são realizadas no teatro da escola, para que os alunos se acostumem com o espaço. 

Diferentemente do perfil do local onde se encontra a instituição, localizada em um 

bairro de classe média (Tatuapé), os alunos são filhos da classe trabalhadora e vêm de bairros 

periféricos da zona leste. A proposta da atividade teatral é aberta para alunos, ex-alunos ou 

amigos que demonstrem envolvimento com a área artística. Embora a escola não tenha outros 

projetos, o aluno de teatro é extremamente ativo e participante nos eventos da própria escola 

e, mesmo sem se ter envolvido com as manifestações
41

 por ocasião da reorganização escolar, 

da PEC 55 ou da Medida Provisória 746
42

, desenvolve criticidade e noção de coletividade. A 
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 Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/11/manifestantes-ocupam-ruas-de-brasilia-

contra-pec-55-e-reforma-do-ensino-medio-9588.html>. Acesso em: 22 dez. 2017. 
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 Medida provisória que prevê alterações no currículo do Ensino Médio. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/educacao/2016/10/entenda-reforma-do-ensino-medio>. Acesso em: 22 dez. 2017. 
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professora deixa claro, ainda, que o aluno de teatro desenvolve uma identidade que se 

desenvolve para além do senso comum. 

Na ocasião da entrevista, fui recebida pela professora Rosana em uma quarta-feira à 

tarde, dia em que ocorrem os ensaios. Ela me levou ao teatro da escola e me convidou, antes 

de conceder a entrevista, a assistir às práticas teatrais. Ao chegar, deparei com cerca de 20 

alunos sentados nas cadeiras. Um ex-aluno, que continuou os estudos em Teatro, coordenava 

o grupo de maneira amistosa e tinha proposto temas na semana anterior para serem criados e 

desenvolvidos em forma de cenas. O espaço para a apresentação era pequeno, entre a primeira 

fileira do teatro e o palco, que estava ocupado com a guarda de objetos. As apresentações 

foram em parte elaboradas e em parte improvisadas, com forte teor de comédia e criticidade. 

Todas foram assistidas com atenção e, ao final, foram aplaudidas. As cenas continham temas 

muito discutidos na atualidade, tais como racismo, religiosidade, preconceito, “cura gay”, 

aborto, entre outros. Após as cenas, os trabalhos apresentados foram comentados por todos, 

levantando reflexões e discussões. O ex-aluno que coordenava o grupo e a professora Rosana 

ficaram satisfeitos com os resultados. Então, seguimos com a entrevista. 

 

A entrevista 

Pesquisadora  Boa tarde, Rosana! A Rosana é professora da Escola Estadual “Oswaldo 

Catalano”, ela será entrevistada para a pesquisa que aborda a prática teatral no ensino médio e 

o papel da sensibilidade na formação humana. Rosana, o que te levou a usar a prática teatral 

na Educação? 

Rosana  A primeira coisa que vem à minha mente quando se fala em teatro é que teatro é a 

arte vivenciada por qualquer um. Desenhar é uma coisa mais intimista, cantar... Agora, a arte 

de representar, ela é coletiva. Então, a primeira coisa foi trabalhar arte no coletivo. 

Um segundo aspecto que eu acho muito importante é trazer o teatro para a vida do aluno, é 

muito distante da vida social do aluno. 

Pesquisadora  Há quanto tempo você desenvolve a prática teatral com os seus alunos? 

Rosana  Desde que dou aula, eu comecei há muito tempo, há mais de 30 anos. Eu sempre 

trabalhei pequenas intervenções com os alunos em todas as séries. Desde o ensino 

fundamental II até o médio, [educação de jovens e adultos] EJA, pequenas intervenções. Mas 

desde 2008 eu trabalho com o teatro nessa estrutura macro, então há nove anos já. 

Pesquisadora  Quais os tipos de práticas teatrais que você utiliza? 
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Rosana  Eu não sou formada em Artes Cênicas, então o meu trabalho é muito pautado na 

questão pedagógica. A gente faz expressão corporal, aquecimento vocal. Estudamos. Tem 

vários alunos maravilhosos, conto muito com a parte técnica de música deles, muitos são 

musicistas, tem muita gente que trabalha, faz curso de Teatro e ajuda, traz as técnicas de 

colocação de voz, de corpo. A gente faz muito exercício de confiança, de sensibilidade, de 

colocação de voz, de respiração. Então, a gente tenta juntar o corpo, a voz e a sensibilidade 

nessas estratégias. 

Pesquisadora  Você pode citar um exemplo de um desses exercícios? Como é feito? 

Rosana  Por exemplo, um de confiança que eu acho muito importante, a gente faz uma fila 

e... A gente corre pra a fila. Quem está na nossa frente tem que fechar os olhos e se jogar. Não 

pode olhar pra trás. Sem saber quem está atrás dele. E assim que se joga, quem está atrás 

pega, levanta a pessoa e a pessoa vai pro fim da fila. Então, esse é um exercício que a gente 

faz que... Ao mesmo tempo que eu preciso que alguém me segure, alguém precisa que eu 

segure. Alguém. Então, esse exercício é muito legal, eles ficam muito impactados, esse 

exercício de confiança. A gente sempre faz. O que a gente percebe, os primeiros têm muito 

medo de cair, ou que a pessoa de trás o derrube. E nas últimas tentativas eles já nem se 

importam mais, eles nem pensam mais de tão confiantes, eles tem, né, essa confiança no 

grupo.  

Pesquisadora  Na sua visão, quais reflexos você observa na postura dos alunos que possam 

ser advindos da prática teatral? 

Rosana  Ai, é nítida a mudança. Eles ficam mais seguros, eles começam a enxergar o mundo 

de um jeito mais profundo, intenso. Eles criam coragem pra questionar, eu acho que o teatro 

faz muito isso. Questiona bastante e acho importante que o teatro, é... 

[interrupção] 

Nitidamente uma mudança de postura, coragem pra falar, a voz, percebemos que os alunos 

mais tímidos que participam do teatro, eles ganham uma confiança, uma segurança extrema 

na vida dentro da sala de aula, fora dela. A gente percebe que o teatro dá pra eles a coragem, 

desperta a coragem que estava escondida, eles ganham visibilidade. Eles ganham uma 

vontade de se fazerem presentes em todas as questões, mesmo na escola, o grupo de teatro 

começa a participar de tudo, eles estão envolvidos, não só numa disciplina ou comigo. Com 

todos os professores, então eles ficam ricos de experiências humanas dentro da escola e fora 

dela.  
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Pesquisadora  A dinâmica da pratica teatral desenvolvida com os alunos propicia 

ressonâncias em você? 

Rosana  Com certeza! Eu acho que... [chora] mais em mim, eu sempre digo para eles que... 

Essa relação no teatro é uma relação de aprendizagem. Quanto mais eles aprendem, mais eu 

aprendo. Eu acho que é muito mais em mim do que neles. Porque eu sempre falo, quanto mais 

eles aprendem mais eu aprendo.  

Eu acho que o mais importante de tudo isso são os laços afetivos. Eu sempre falo assim: 

“Todos os anos, nesses nove anos, eu pari um filho que foi o meu grupo de teatro. Eu pari um 

filho para a vida e eles vão embora [chora] e eu fico pra criar um novo filho.” Então o cordão 

umbilical eu corto, eu corto todos os anos assim... Com muito orgulho de vê-los, sabe, 

maduros, crescidos, mudados, fortes, lindos. Mas... É muito difícil me separar deles. O que 

me move é que eu sei que eu tenho um novo filho pra criar cada ano. Isso é muito importante. 

E o bom é que todo filho volta pra casa. Eu tenho contato com o meu primeiro grupo até hoje. 

É só emoção. Teatro, eu falo que teatro é uma outra vida, pra mim, muito mais para mim do 

que pra eles. Porque eles vão embora e vão continuar o destino deles. Eu acho que essa é a 

missão. Eu acho que o teatro na escola é uma missão, independente da disciplina que a gente 

ministra aqui.  

Pesquisadora  Na escola onde leciona há discussão acerca da Lei nº 13.278 de 2016? Essa 

lei inclui Teatro, Dança, Música e Artes Visuais no currículo escolar.  

Rosana  Então, eu sou professora de Letras, Português e Inglês. Mas eu não me eximo do 

meu papel de pertencer a uma instituição que é diversificada. Então a gente discute, sim, 

porque a gente fala que o Teatro, a Música, mesmo estando presentes nas disciplinas 

correlatas, afins, não é a mesma coisa. Não é todo professor que tem a disponibilidade que eu 

tenho, eu estou falando por mim, que é o meu métier. Hoje eu estou aqui, não dou aula, estou 

aqui para que o grupo de teatro aconteça sem receber nada, sem comer, sem almoçar. Meus 

alunos estão aqui comendo marmita fria porque a gente não tem, existe o papel, mas não 

existe a prática. Então, a gente discute, sim, mas a gente discute como a gente vai conseguir 

transformar o surreal no real.  

Pesquisadora  Rosana você quer acrescentar alguma coisa? 

Rosana  Não, eu só queria dizer que o teatro é importante, não só o teatro, eu estou falando 

do teatro porque eu acho que o teatro é mais completo. No teatro a gente pode dançar, cantar, 

a gente pode ficar mudo, a gente pode só olhar. Então, pra mim, eu acho que o teatro deveria 



85 

ser como substituto de todas as outras vozes que a gente tem por aí, substituto não, ele deveria 

abraçar todas as vozes artísticas que a gente tem aí. 

A gente fala em teatro, as pessoas acham que é só pegar uma peça e representar, não, é 

representação da vida através do teatro. É maravilhosa. Você acabou de ver um exercício 

supergostoso. Então, teatro pode estar no diálogo, pode estar na apresentação de um trabalho 

de Biologia... Por que a gente enxerga o teatro só no palco e não na vida? 

Pesquisadora  Eu quero agradecer muito a sua contribuição. 

Rosana  Eu que agradeço pela sua delicadeza e me desculpa a minha emoção. Eu estou 

ficando velha, estou cada vez mais emocionada. E hoje foi um dia muito importante, que a 

gente fez um Slam
43

, pena que você não pôde assistir. Em que eles colocaram a sua 

representação da vida na palavra. Muito legal. Por isso eu estou muito emocionada. 

Pesquisadora  Muito obrigada. 

Rosana  Eu que agradeço. 

 

3.5 “A ARTE ESTÁ NO CAMPO DAS IDEIAS, NO CAMPO DAS REFLEXÕES”: 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR VINICIO 

 

A entrevista aconteceu em uma quarta-feira à tarde, na escola localizada em rua sem 

saída do bairro de Artur Alvim, bairro residencial simples e tranquilo. Ao chegar à escola, 

identifiquei-me a um funcionário, que abriu o portão e me fez esperar na sala dos professores 

pelo professor Vinicio. Enquanto aguardava, conversei com outros professores que 

demonstraram curiosidade em relação à minha pesquisa. Enquanto conversava com os 

professores, o professor Vinicio chegou, cumprimentou a todos e perguntou por um local 

tranquilo para a entrevista, no que sugeriram o laboratório da escola. Fomos para lá e o 

professor contou que leciona a disciplina de Artes e que, dentro da disciplina, inclui práticas 

de teatro, em horário de aula. Então, as aulas de Teatro que leciona fazem parte da matéria de 

Artes. 

Ele relata que os alunos demonstram bastante interesse nas práticas. As aulas de 

Teatro que ministra têm caráter irregular, observada a necessidade de sua aplicação à turma 

ou ao conteúdo a ser desenvolvido. O professor a utiliza como ferramenta didática no dia a dia 

dos alunos. Quando há apresentação de uma peça teatral específica, geralmente no final do 

ano, os alunos são escolhidos segundo a necessidade do texto, como número de personagens e 
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 Slam vem do inglês e é traduzido como desafio da palavra falada. São campeonatos de poesia. 
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equipe técnica. Nesse caso, os ensaios acontecem uma ou duas vezes por semana, no período 

do intervalo ou no contraturno, na sala de vídeo ou na própria sala de aula.  

O bairro Artur Alvim apresenta-se com simplicidade, em desenvolvimento econômico 

e, embora tenha postos de saúde, bibliotecas e pontos de cultura, mostra certa precariedade. 

Os alunos, em sua maioria, moram em conjuntos habitacionais, representando uma minoria 

aqueles cujos pais têm casa própria e carro, por exemplo. Dentro do bairro há casas 

improvisadas e sem saneamento básico, sendo os moradores prejudicados também por 

enchentes. A movimentação cultural é escassa, chegando efetivamente aos alunos o que a 

escola traz, por meio de projetos pedagógicos dos professores. 

Os alunos participam apenas das atividades básicas da escola, não tendo participação 

efetiva no grêmio, por exemplo. Houve greve dos professores em relação à reorganização 

escolar, porém esse movimento não chegou aos alunos e seus responsáveis. O professor 

comentou que, embora haja interesse por parte dos alunos acerca da situação da educação e do 

país, tais ideias circulam apenas em debates na sala de aula. 

 

A entrevista 

Pesquisadora  Boa tarde, Vinicio! 

Vinicio  Boa tarde. 

Pesquisadora  O Vinicio é professor da Escola “Yervant Kissajikian” e será entrevistado 

para a pesquisa que versa sobre a prática teatral no ensino médio e o papel da sensibilidade na 

formação humana. Vinicio, a primeira questão é: o que levou você a utilizar a prática teatral 

na educação? 

Vinicio  A prática teatral, ela é presente na minha vida desde criança. Graças à prática 

teatral que eu pude entender o mundo de outra forma. Entender a sociedade, entender as 

pessoas, me entender. E quando eu decido ser professor, quando eu decido lecionar, 

principalmente em escola pública, eu utilizo essa ferramenta do teatro, ainda mais um teatro 

político, um teatro crítico, até pelo ambiente em que nós estamos, pra conseguir uma 

reflexão, para conseguir uma criticidade dos alunos e o debate. Não ter o interesse de 

transmitir o conhecimento, de ser o dono da verdade, a gente constrói juntos e a gente 

percebe muitas verdades aplicando teatro nas aulas. Há realidades diferentes e conforme a 

nossa prática a gente vai ampliando o nosso campo de atuação com o teatro. 

Pesquisadora  Há quanto tempo você desenvolve a prática teatral com os seus alunos? 
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Vinicio  Desde sempre, desde que... Quando eu dava aula em escola particular eu já 

trabalhava com teatro, eu já dava aula em teatro, desde os 22 anos. Então, essa experiência 

que eu tinha com o teatro eu apliquei, eu estou aplicando desde quando eu iniciei, lá em 2014, 

com os meus alunos do ensino médio, então desde sempre. 

Pesquisadora  Quais os tipos de práticas teatrais que você utiliza? 

Vinicio  Basicamente eu pego o corpo, mas o corpo não no sentindo apenas estrito senso 

como prática teatral, mas como comunicação social. Nas minhas primeiras aulas eu dou aula 

de forma e conteúdo. E dentro dessa aula de forma e conteúdo, eu falo que o corpo nos dá 

informações. O corpo fala, então, dependendo de como sentamos, dependendo de como 

andamos, dependendo de como nos comportamos, nós já estamos comunicando para o 

mundo. Se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a gente consegue ler uma pessoa 

através do seu gestual. Então já começa a partir da expressividade natural, do cotidiano. Eu 

trabalho o corpo, porém eu uso bastante, bastante mesmo o teatro fórum
44

 de Augusto Boal
45

.  

Qualquer assunto transversal, qualquer assunto que esteja em voga, alguma polêmica, eu 

trago pra dentro de sala para a gente debater através do teatro fórum. Então, eu faço um 

julgamento onde tem advogado de defesa e de acusação, tem o juiz e o júri, que vão fazer 

perguntas e vão dar o veredicto final. Tudo isso pegando temas reais, temas polêmicos e 

com várias versões. Quando eu vejo que está tudo caminhando para uma vitória fácil, aí eu 

troco os personagens para que aqueles que estavam defendendo acusem e vice-versa. Para 

que eles tenham uma visão diferenciada do outro lado, que não a deles, então eu uso 

bastante teatro fórum.  

E também leituras dramáticas para trabalhar leitura, para trabalhar interpretação de texto, para 

trabalhar entonação, para trabalhar a compreensão de diversos textos teatrais e relacionar com 

a nossa vida e exercícios físicos mesmo de teatro, que eu vejo que há possibilidade de 

trabalhar com eles.  

Pesquisadora  Na sua visão, quais reflexos você observa na postura dos alunos que possam 

ser advindas da prática teatral? 

                                                           
44

 Teatro Fórum é um dos ramos do Teatro do Oprimido, desenvolvido pelo diretor de teatro e dramaturgo 

Augusto Boal, que, influenciado pela Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, quis desenvolver um teatro 

que quebrasse a quarta parede e fizesse da plateia os próprios protagonistas da peça.  Disponível em: 

<https://www.institutoesfera.org/single-post/2015/07/31/Teatro-Forum>. Acesso em: 9 set. 2017. 
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 Augusto Boal (1931-2009) foi autor, diretor e teórico brasileiro. Criador do Teatro do Oprimido, 

metodologia internacionalmente conhecida que alia teatro a ação social. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4332/augusto-boal>. Acesso em: 9 set. 2017. 
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Vinicio  Ah sim, o ponderamento, a reflexão. Um dos primeiros textos que eu trabalho 

com eles é um texto do Bertolt Brecht
46

 que é sobre a infanticida Marie Farrar (BRECHT, 

2001). Que é a história de uma menina de 15 anos que é órfã, trabalha em casa de uma 

família na Alemanha e ela engravida, não se sabe como, mas ela engravida. E quando esse 

filho nasce, ele chora e ela mata o filho a socos. E ela está sendo condenada. Com isso a 

gente faz o julgamento, uns defendem e outros acusam, assim como eu falei. 

Mas o que eu percebo e o que eu estimulo, é que o nosso julgamento venha depois de uma 

longa reflexão. Então, que a gente tome cuidado com tudo, com todas as informações que 

chegam para a gente, seja na TV, rádio, jornal, internet. Para a gente tomar cuidado com os 

nossos pré-julgamentos. E eu falo muito pra eles: existe uma diferença grande entre reflexão 

e opinião. Opinião todo mundo tem, mas nem sempre essa opinião é embasada numa 

reflexão. Então, essa parte da reflexão, ela é muito estimulada através do teatro comigo.  

E também eu estimulo diversas práticas dentro do teatro também, no caso a performance, 

que faz parte das Artes Cênicas, para ampliar realmente o campo de visão deles, até porque 

é muito propagado que arte na escola é apenas desenho. Então, quando você vem com o 

teatro já é uma coisa nova. Então, quando você fala: “Olha, tem teatro, tem diversos tipos de 

teatro”, é verdade, que a gente pode trabalhar, mas tem também a performance, que é uma 

mistura de Teatro com Artes Plásticas, com Dança. E geralmente a performance, ela é 

política, ela é crítica, eu acabo estimulando o raciocínio crítico desse aluno, desse grupo 

através da performance que a gente também tem, hoje o teatro é performático. Então a gente 

aproveita, eu acabo aproveitando também essa área. 

Pesquisadora  A dinâmica da prática teatral desenvolvida com os alunos propicia 

ressonâncias em você? 

Vinicio  Sem dúvida, como reverbera, na verdade. O que eles me dão de material é muito 

mais do que eu dou pra eles, porque na verdade eu sou um provocador, eu falo que não sou 

professor, eu sou provocador. Eu provoco situações pra ver como eles reagem e, a partir 

desse material, eu vou provocando mais. E colhendo resultados. Às vezes o resultado nem é 

importante, mas sim o processo. Mas o que é interessante para mim é trabalhar com a 

diversidade. Dentro da mesma sala eu tenho diversas realidades, inclusive econômica, 

familiar, estrutural mesmo, de saúde. Então, assim, como que eu trabalho com tudo isso, 

como eu faço de verdade a inserção, não apenas a inclusão, mas a inserção de realidades 
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 Bertolt Brecht (1898-1956) foi um dramaturgo, romancista, poeta alemão, criador do teatro épico 

antiaristotélico. Sua obra fugia dos interesses da elite dominante e visava a esclarecer as questões sociais da 

época. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/bertolt_brecht/>. Acesso em: 9 set. 2017. 
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diversas. Nem todo mundo gosta do Teatro, assim como nem todo mundo gosta da Música, 

da Dança, das Artes Plásticas. Com certeza, quando eu estou fazendo uma cena com os 

alunos, os outros estão prestando atenção, pode ser que ele não participe. Mas aquilo ali é 

importante, eu acho que até é muito mais importante para quem está assistindo do que pra 

quem está fazendo. É uma pedagogia do assistir, uma pedagogia do espectador. Eu acredito 

muito nisso. Eu vejo, sim, diferença na hora, de postura deles. “Ah, pessoal, fica quieto, a 

gente não está ouvindo a cena.” Então já tem uma disciplina. A partir do que é apresentado, 

a gente tem uma reflexão. Eles cobram isso. “Ó, professor, ele não está fazendo sotaque”; 

“Ó, professor, ele precisa falar mais alto.” São coisas técnicas, mas tem um lado reflexivo, 

que é a parte ideológica.  

Pesquisadora  Na escola em que leciona, há discussões acerca da Lei nº 13.278 de 2016? 

Essa lei inclui o Teatro, a Dança, a Música e as Artes Visuais no currículo escolar.  

Vinicio  Na verdade, eu acho que essa lei, ela seria maravilhosa se ela respeitasse os 

profissionais de cada área. A minha formação é em Artes Cênicas, eu não posso, eu não devo 

aplicar uma matéria na qual eu não sou conhecedor, eu não sou especialista. Eu estaria 

desrespeitando a matéria. Eu, particularmente, gosto muito das Artes Plásticas, eu gosto muito 

da Música, eu gosto muito da Dança, eu faço tudo isso, mas eu faço pra mim, sem um 

conhecimento maior para poder passar pra eles. Lógico, porque a gente recebe material, no 

início lá da licenciatura, a gente tem um curso de formação, mas isso é extremamente raso, 

insuficiente.  

Essa lei seria maravilhosa se cada profissional de cada área pudesse atuar verdadeiramente 

com instrumentos específicos da sua matéria. Se a gente tivesse estrutura, a gente não tem 

uma sala de música acusticamente preparada para isso. Nós não temos instrumentos, nós não 

temos uma sala de dança com espelho. Nós não temos anfiteatro, nós não temos sequer um 

ateliê para que seja respeitada pelo menos a forma dos procedimentos corretos de cada 

disciplina. Então, assim, o que eu vejo é um sucateamento da arte. Que é interessante sucatear 

a arte, porque a arte está no campo das ideias, no campo das reflexões. Que isso é perigoso, 

você estimular a arte, a pessoa fica mais crítica, então você acaba criando inimigos para o seu 

próprio sistema, então é interessante, sim, que eu deixe a arte precária. É interessante eu 

desestimular os profissionais. Fala assim: “Ah, eu vou fazer o quê, não tenho isso, não tenho 

aquilo, os alunos se desinteressam, então eu vou aplicar a apostila.” Porque a gente tem que 

seguir o conteúdo programático da apostila, “ah, então eu vou aplicar a apostila porque é mais 

fácil.” Aí você acaba desestimulando o professor e o aluno junto. Você sucateia e fica 

defasado o ensino de Arte público na escola.  
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Pesquisadora  Você quer acrescentar alguma coisa? 

Vinicio  Eu acho que assim, por exemplo, minha área é o Teatro e eu respeito bastante. Cada 

vez mais a gente precisa apresentar alternativa para que não deixe morrer na verdade o prazer 

do teatro. O prazer de se representar, de fazer o teatro na escola. Porque são tantos os 

desestímulos que a gente acaba cedendo. Agora mesmo, eu saí da sala de aula, eu estava 

trabalhando numa roda uma leitura dramática. Eu peguei textos gregos, peguei textos de 

Plínio Marcos, peguei textos cômicos, textos trágicos para eles verem a diferença de 

interpretação, de personagens, de situações. Uma coisa é: eu não tenho estrutura, logo eu não 

quero trabalhar. Outra coisa é: eu não tenho estrutura, porém eu respeito a minha matéria, eu 

respeito a minha arte. Eles merecem ter o meu melhor, o melhor da arte, o melhor do teatro, 

então eu vou fazer por eles, com o que eu tenho, às vezes até com o que eu não tenho, mas 

para eles, para eles exclusivamente. Porque eles merecem ter, e está no [Estatuto da Criança e 

do Adolescente] ECA, que eles precisam ter educação de qualidade. Se depender de mim, eu 

vou dar um teatro de qualidade, independente se a escola, se o sistema não me oferece essa 

oportunidade. Mas o que a gente tem que fazer como todo bom cidadão é cobrar, é o que a 

gente tem feito aqui, no caso o Estado. 

Pesquisadora  Agradeço a sua contribuição para esta pesquisa. 

Vinicio  Eu que agradeço, espero ter sido útil. 

 

3.6 REFLEXÕES A PARTIR DAS ENTREVISTAS OU, NO CAMPO, AS CORES 

 

Contrariamente ao que normalmente se ensina, a 

pesquisa não deve, a priori, delimitar o seu campo 

nem construir as barreiras do seu domínio; tais 

preceitos metodológicos servem geralmente para 

nos preservar das incursões externas ou para 

exorcizar medos pessoais. O terreno não pode ser 

delimitado mesmo que for singular e estiver situado 

num ponto de vista ao mesmo tempo histórico e 

geográfico. Devemos vivenciar a tensão permanente 

entre o singular e o universal, o fenomênico e o 

fundamental, o empírico e o teórico. É preciso em 

cada caso saber formular questões universais, assim 

como extrair reflexões gerais.  

(PAILLARD, 2010, p. 137-138) 

 

Os depoimentos dos entrevistados foram registrados e transcritos na íntegra. O 

trabalho de análise e interpretação de cada um realizou-se com o intuito de apreender suas 

experiências diante das questões propostas. Na sequência, articulamos as ideias 
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apresentadas com o objeto e objetivos desta pesquisa, elaborando um quadro para cada item. 

Assim, foi possível perceber que as reflexões apontavam para leituras e temas 

significativos. 

Abaixo, dispomos os pontos levantados na entrevista: 

 Razões que levaram o professor a utilizar a prática teatral 

 Tempo em que desenvolve a prática teatral 

 Práticas teatrais utilizadas 

 Reflexos nos alunos, na percepção do professor 

 Reflexos nos professores 

 Legislação 

 Outras observações 

Os pontos acima relacionam-se às questões colocadas e, para efeito da investigação, 

pinçamos as ideias-força das entrevistas, como que constituindo um núcleo central. Dessa 

forma, tentamos nos aproximar do que Paillard (2010, p. 137) chama de rachar o terreno 

“segundo as suas linhas de força ou de fraquezas próprias [...].” Essa abordagem visa a 

diferenciar os elementos estruturais profundos dos dados banais ou efêmeros, que se 

encontram mesclados quando da coleta de informações. Para Paillard (2010, p. 137), “é 

preciso realizar um esforço para distinguir os níveis de análise que não correspondem 

necessariamente a noções no entanto fortemente estabelecidas. Antes de tentar articular, 

aprendamos primeiro a desarticular”, para depois religar os elementos em tecidos específicos 

de complexidade. 

O primeiro item aborda as razões que levaram o professor a utilizar a prática 

teatral e se mostrou necessário para explorar uma possível necessidade advinda da 

experiência em sala de aula com os alunos, no sentido de disponibilizar novas linguagens ou 

investigar formas de ensinar. As entrevistas demonstram que essa prática surge da própria 

experiência do entrevistado enquanto discente. 

O segundo item refere-se ao tempo em que o professor desenvolve a prática teatral 

com os alunos. Com esse ponto, pretendemos compreender o cotidiano do docente e do 

discente na escola, e de que forma a prática teatral se desenvolve no dia a dia. 

O terceiro item indaga sobre as práticas teatrais utilizadas pelos professores. Já o 

quarto refere-se à percepção dos professores com relação aos reflexos nos alunos, que sejam 

provenientes da prática teatral, na tentativa de compreender de que maneira se desenvolve a 

sensibilidade no educando. 
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O quinto item diz respeito aos reflexos observados nos docentes em decorrência da 

proposta desenvolvida com os alunos. Algumas entrevistas demonstram que professores 

tiveram sua trajetória influenciada pela prática desenvolvida com os alunos. O sexto ponto diz 

respeito à legislação e averigua a discussão nas escolas acerca da Lei nº 13.278/2016. 

Outras ideias surgiram com base nas propostas colocadas e, por se entrelaçarem ao 

questionário inicial, julgamos serem de relevância para este trabalho. Então, o sétimo item 

refere-se a outras observações. 

Na próxima seção apresentam-se, por meio de quadros, os elementos acima descritos. 

 

3.6.1 Leituras possíveis 

 

Neste item, procuramos identificar pontos que se relacionavam diretamente com as 

questões propostas aos entrevistados. Por meio dos quadros, procuramos, então, evidenciá-los. 

 

Quadro 5  Razões que levaram o professor a utilizar a prática teatral 

 

Renan 
 

“Acredito que foi primeiro o contato que eu tive com o teatro quando eu era aluno. Porque eu fui 

apresentado ao teatro no meu ensino médio. E eu estava no 2º ano, era um projeto da escola, eu 

estudei em escola técnica. Na matrícula, a aula de Arte era dividida em Artes Plásticas, Cênicas e 

Música. [...] E quando eu fui fazer a matrícula, eles me perguntaram: ‘qual aula que você quer?’ E 

eu não tinha referência nenhuma de teatro. Sempre estudei em escola pública e tudo o mais. Mas 

algo me dizia que cênicas tinha a ver com teatro. Aí eu falei: ‘eu quero Artes Cênicas’, mas nem 

tinha esse contato. E aí eu fui para a aula, comecei a aula de Teatro, era num miniteatro que tinha 

na escola, e me encantei. Vivia dentro dali, fazia as aulas de Artes. Aí depois, no ano seguinte, 

abriram um projeto dentro da grade curricular, que eram quatro aulas por semana de teatro. E a 

partir daquela aula, aí eu me encantei, vivia dentro do teatro, ajudava a professora nas turmas do 1º 

ano. Figurino, cenário, e aquele cheirinho de teatro que você tem. As coxias, mofo, mas é... É 

encantador. Aí eu falei: ‘é isso, sim’.” 

 

“Aí quando eu terminei o 2º ano, não tinha mais o projeto no 3º. Mas eu saí e falei assim: ‘quando 

eu tiver oportunidade eu vou fazer curso de teatro’.”  

 

“E aí, de lá pra cá, a gente foi investindo, acho que essa vontade, essa ideia surgiu da minha 

experiência mesmo. É o que eu tento passar hoje, de tornar esse momento deles, na escola, 

significativo.”  

 

“Hoje, com um grupo mais maduro, eu vejo assim, que é tornar a experiência do aluno 

significativa e conhecer outras coisas, não só o esporte que é muito falado, futebol, acho que é essa 

a ideia.” 
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Márcia 

 

“Eu não consigo me desvencilhar do teatro, né. Quando eu penso em mim, eu penso em teatro. Eu 

vim para São Paulo para fazer teatro, então eu trabalhava como atriz. Na escola, quando eu estava 

na escola era sempre me envolvendo em projetos de teatro e tal.” 

 

“Eu não pensava em ir para a Educação. Então, eu acho que o que levou a usar a prática teatral na 

educação foi, eu acho que é o contrário. Eu acabei trazendo a educação para a prática teatral.” 

 

“Porque o que me animou foi ver a potencialidade do teatro como um meio de transformação, e aí 

eu pensei: ‘poxa, eu em cena, eu atinjo várias pessoas. Mas se eu for para a Educação, eu vou 

conseguir compartilhar o teatro com mais multiplicadores, que vão transformar essa prática num 

âmbito maior’. Então, foi o Teatro que me levou para a Educação.” 

 

“Então, eu não consigo pensar na educação sem o teatro.” 

  

“Aí, como professora de Arte, eu sempre trabalhei as quatro linguagens, desde que estou no 

estado, e o teatro de uma maneira muito potencial, porque o teatro é interdisciplinar por natureza. 

Você, com o teatro, trabalha Artes Visuais, Música, Dança. E esse poder transformador mesmo do 

teatro, de atingir, de envolver o jovem. Entender que é uma arte inerente ao ser humano. Então foi 

isso.” 

 

Valéria 

 

“Principalmente a vontade de trabalhar em grupo, de trabalhar em equipe, eu acho que o coletivo é 

fundamental. Porque isso vai refletir não só na sala de aula, no processo de aprendizagem que 

você está desenvolvendo, mas na própria sociedade.” 

 

“Então o olhar para o outro, trabalhar pelo outro e com o outro era fundamental. E a gente queria 

também criar um espaço onde os meninos pudessem se divertir no final de semana, se ocupar no 

final de semana e de preferência com alguma coisa que tivesse alguma finalidade educativa. Então 

o teatro cabia perfeitamente.” 

 

Rosana 

 

“A primeira coisa que vem à minha mente quando se fala em teatro é que teatro é a arte vivenciada 

por qualquer um. Desenhar é uma coisa mais intimista, cantar... Agora, a arte de representar, ela é 

coletiva. Então, a primeira coisa foi trabalhar arte no coletivo.” 

  

“Um segundo aspecto que eu acho muito importante é trazer o teatro para a vida do aluno, é muito 

distante da vida social do aluno.” 

 

“Não, eu só queria dizer que o teatro é importante, não só o teatro, eu estou falando do teatro 

porque eu acho que o teatro é mais completo. No teatro a gente pode dançar, cantar, a gente pode 

ficar mudo, a gente pode só olhar. Então, pra mim, eu acho que o teatro deveria ser como 

substituto de todas as outras vozes que a gente tem por aí, substituto não, ele deveria abraçar todas 

as vozes artísticas que a gente tem aí.” 

 

“Porque eles vão embora e vão continuar o destino deles. Eu acho que essa é a missão. Eu acho 

que o teatro na escola é uma missão, independente da disciplina que a gente administra aqui.” 
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Vinicio 

 

“A prática teatral, ela é presente na minha vida desde criança. Graças à prática teatral que eu 

pude entender o mundo de outra forma. Entender a sociedade, entender as pessoas, me 

entender.” 

 

“E quando eu decido ser professor, quando eu decido lecionar, principalmente em escola 

pública, eu utilizo essa ferramenta do teatro, ainda mais um teatro político, um teatro crítico, até 

pelo ambiente em que nós estamos, pra conseguir uma reflexão, para conseguir uma criticidade 

dos alunos e o debate. Não ter o interesse de transmitir o conhecimento, de ser o dono da 

verdade, a gente constrói juntos e a gente percebe muitas verdades aplicando teatro nas aulas. 

Há realidades diferentes e conforme a nossa prática a gente vai ampliando o nosso campo de 

atuação com o teatro.” 

 
 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 

 

Quadro 6  Tempo em que desenvolve a prática teatral 

 

Renan 
 

“Com esse grupo, aqui na escola, desde 2013. Estamos indo para cinco anos de formação, você 

quer detalhes também? Cinco anos que é voltado para o ensino médio. Nos últimos dois anos eu 

estou tentando fazer pontes com o ensino fundamental. [...] 

 

“Mas praticamente são cinco anos de grupo. Cada ano eu convido as pessoas, eu não faço nenhum 

tipo de seleção. Quem se interessa vem atrás. Outra forma, eu sugiro isso para alguns alunos. A 

partir dos projetos, nós estamos vivendo agora o momento da gincana cultural. Na gincana você 

tem várias apresentações teatrais, e aí é um excelente momento dos alunos estarem ali, 

desenvolverem a questão dessa linguagem.” 

 

“Ao longo desses cinco anos, a gente vai tendo mudanças. Do elenco original eu tenho apenas uma 

pessoa, atualmente, que já é ex-aluno. Eu ainda mantenho alguns ex-alunos, são quatro, já tive 

quase metade do elenco de ex-alunos. E era problema, porque eles começam a ter as atividades 

deles e naturalmente começam a sair. Aí eu falei: ‘não dá para manter muito tempo o ex-aluno. 

Vou tentar reduzir ao máximo esse número, porque chega uma hora em que eles saem e o projeto 

acaba’. Mas felizmente eu consegui fazer essa troca este ano e a maioria, 95%, é aluno matriculado 

atualmente.”  

 

“Agora, a cada ano nós vamos trazendo novos elementos. Então, já teve ano que eu trabalhei com a 

questão musical, mais pela experiência, tanto deles quanto minha também. Então, por exemplo, 

quando eu montei Roda viva, era um sonho montar o Roda viva quando eu era aluno do 

Macunaíma e nunca consegui realizar. E aí o grupo, quando eu sugeri, eles toparam e a gente 

construiu.” 

 

“Cada ano a gente vai moldando. Esse último processo, a gente trabalhou com Meyerhold, 

logicamente de forma... Uma pesquisa, a gente não vai chegar a uma coisa mais elaborada, 

porque... O contexto não permite que a gente elabore mais. Mas não há algo específico. Eu já 

trabalhei com teatro e dança da Pina Bausch em outro momento. E vai indo assim, experienciar.” 
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Márcia 

 

“No estado desde que entrei, eu estou no estado desde dois mil, então passei por várias escolas e 

sempre em cada escola que eu passei eu trabalhei em teatro como uma linguagem e tal.” 

 

“Mas, antes de eu ser efetiva no estado, eu trabalhei na Secretaria do Menor, que era um projeto 

antigo do governo do estado de São Paulo que tinha casas para as crianças no contrafluxo escolar. 

[...] Então, desde lá eu já trabalhava com o teatro na educação. Aliás, foi esse projeto que me 

animou, porque eu fui dar aula na Secretaria do Menor numa fase, assim, ‘teatro como atriz está 

difícil. Vou pegar umas aulinhas para dar.’ Porque eu não pensava em dar aula. E aí, quando eu 

comecei a trabalhar teatro com aquelas crianças, no meio da comunidade, sem condição nenhuma, 

sem muito amparo... Quando a gente começou a gente não tinha nem espaço, a casa nem tinha sido 

inaugurada. E eu vi o que estava rolando, eu falei: ‘nossa, isso é incrível’. Eu estava fazendo 

faculdade, e foi aí que eu pensei: ‘tá, eu vou dar aula’, mas já com essa intenção de levar o teatro 

para a escola.” 

 

Valéria 

 

“São 23 anos, aqui são 23 anos, trabalhei oito anos no outro colégio também com um projeto 

parecido, projeto bastante parecido, mas aqui com a cara que ele tem são 23.” 

 

Rosana 
 

“Desde que dou aula, eu comecei há muito tempo, há mais de 30 anos. Eu sempre trabalhei 

pequenas intervenções com os alunos, em todas as séries. Desde o ensino fundamental II até o 

médio, EJA, pequenas intervenções. Mas desde 2008 eu trabalho com o teatro nessa estrutura 

macro, então há nove anos já.” 

 

Vinicio 
 

“Desde sempre, desde que... Quando eu dava aula em escola particular, eu já trabalhava com 

teatro, eu já dava aula em teatro, desde os 22 anos.” 

 

“Então, essa experiência que eu tinha com o teatro eu apliquei, eu estou aplicando desde quando eu 

iniciei, lá em 2014, com os meus alunos do ensino médio, então desde sempre.” 

 
 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 

 

Quadro 7 – Práticas teatrais utilizadas 

 

Renan 

 

“Aí eu comecei. Uma turma de... Dois alunos em um primeiro momento que já tinham uma 

experiência, que já tinha um grupo fora, eles me ajudaram a pegar as pessoas interessadas. No 

primeiro dia do ensaio, em 2013, tinham aproximadamente 20, 25 alunos. Dessa formação eu fiquei 

com dez, do primeiro ano, que a gente entrou em cartaz com a peça, uma peça do Nelson Rodrigues.” 

 

“Eu considero que a gente está se transformando num grupo de pesquisa. Não tem uma prática 

teatral específica em cada momento. O que norteia o trabalho, assim, como um eixo, é minha 

experiência e meu contato com o Stanislavsky. Isso é uma base que eu tenho, que eu trago do 

Macunaíma, da minha formação original, então eu sempre volto para isso.” 
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Renan (cont.) 

 

“Agora, a cada ano nós vamos trazendo novos elementos. Então, já teve ano que eu trabalhei com a 

questão musical, mais pela experiência, tanto deles quanto minha também. Então, por exemplo, 

quando eu montei Roda viva, era um sonho montar o Roda viva quando eu era aluno do 

Macunaíma e nunca consegui realizar. E aí o grupo, quando eu sugeri, eles toparam e a gente 

construiu.”  

 

“Cada ano a gente vai moldando. Esse último processo, a gente trabalhou com Meyerhold, 

logicamente de forma... Uma pesquisa, a gente não vai chegar a uma coisa mais elaborada, 

porque... O contexto não permite que a gente elabore mais. Mas não há algo específico.” 

  

“Eu já trabalhei com teatro e dança da Pina Bausch em outro momento. E vai indo assim, 

experienciar.” 

 

“Eu trabalho jogos teatrais da Viola Spolin, principalmente em um primeiro momento do processo 

a cada ano, de entrosamento e tudo mais.” 

 

“A gente tem uma pesquisa teórica muito forte de perceber quais são as nossas necessidades. De 

todas as apresentações que nós fazemos, todo mundo diz que a gente tem um trabalho muito forte 

em relação ao corpo e à entrega desse corpo. Isso também eu acho que poderia ser colocado talvez 

como uma linguagem, assim, que a gente trabalha. A partir do corpo, o que pode ser trabalhado, 

então Pina Bausch com teatro e dança, Meyerhold.”  

 

“Agora está um embrião, hoje eu vejo isso mais claro. Mas eu acho que a questão corporal é algo 

marcante e a forma como a gente lida com o corpo.” 

 

“Coro cênico, os [...] de Meyerhold, a gente teve como ponto de partida isso nesse processo atual.” 

 

“Por exemplo, vou pegar uma cena de dois anos que a gente construiu, estávamos trabalhando 

Romeu e Julieta. E eu fiz um exercício de se tocar. Nós estávamos trabalhando a questão do amor, 

essa questão da relação. Era um exercício do toque, um tocar o outro de forma respeitosa, sem ser 

de forma invasiva.”  

  

“Esse exercício de se olhar. Os alunos ficavam sentados, um olhando um para o outro durante uma 

hora, duas horas, deles se revelarem e colocarem essas coisas pra fora.”  

 

“Colocar essa relação do seu corpo com a sociedade. Uma tentativa de reverter esse impedimento 

do corpo, de estudo do corpo, que a sociedade capitalista coloca. De impor determinados 

movimentos ou impor um corpo que não é seu. E tentar fazer, a gente vai em uma direção 

contrária. Então, exercícios que conversam sobre isso, nada de forma específica, fazer o diferente, 

de propor aquilo que não foi feito, sair do senso comum, acho que é nessa direção. Que eu me 

lembre agora, assim.” 

 

Márcia 

 

“Então, eu procuro trabalhar muito a partir do que eles trazem. Eu me entendo um educador 

mediador, não um professor. Então eu faço a mediação, eu apresento para eles propostas e a partir 

disso eu vou trabalhando.” 

 

“Então, eu trabalho muito com a improvisação, com jogos de improvisação, principalmente da 

Viola Spolin, trago um pouco do Peter Slade, isso em aula, normalmente, no cotidiano escolar.” 
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Márcia (cont.) 

 

“Fora isso, tem esse nosso projeto que é aos sábados, que aqui eu fortaleço ainda mais essa prática 

do teatro a partir da improvisação dos jogos, sem uma necessidade de uma montagem teatral. O 

teatro como processo do desenvolvimento do criativo, não necessariamente para atores. É claro 

que muitos que procuram, procuram porque gostam de atuar. Mas o que eu digo é assim, vem 

muito aluno pra cá que quer fazer teatro por conta... Se sente tímido, não se sente à vontade e tal. 

Esses são muito bem recebidos também, porque a ideia é o teatro para todos.” 

 

“Se aqui dentro alguns vão perceber que a sua habilidade pode transformar esse teatro em trabalho 

profissional para ele, ótimo. Além disso, eu tenho gente aqui que sai daqui e vai fazer direito, 

Jornalismo, Relações Públicas, vai fazer outras faculdades. Tenho também quem vai fazer Artes 

Cênicas. A ideia é que essa prática teatral leve ao autoconhecimento, ao desenvolvimento do 

processo criativo, trabalhando a interdisciplinaridade, a condição humana e tal.” 

 

Valéria 

“A gente tem uma ideia de trabalhar muito pelo corpo. Então o trabalho de coreografia é 

fundamental.” 

 

“Nosso aquecimento, o que dá liga para o grupo normalmente, é a dança. Então, todos esses anos, 

os 23 anos que a gente trabalhou, a gente sempre teve alguém que fosse responsável por 

coreografar, desde o aquecimento até alguma atividade para a entrada de cena. E o próprio 

espetáculo, muitas vezes ele envolveu ou coreografia ou um trabalho de corpo coreografado que 

tivesse alguma coisa a ver com o tema que a gente estivesse propondo. Então, essa é uma das 

questões.” 

 

“A gente trabalha muito com jogos dramáticos, a gente experimenta um pouquinho de jogos 

teatrais também porque, principalmente na fase de montagem de grupo, de escolha de elenco, a 

gente trabalha, mas não é foco. A gente prefere com jogos dramáticos.” 

  

“Normalmente, depende do grupo que você tem, da formação que você tem para aquele ano, pra 

gente escolher que tipo de atividades que a gente vai usar.” 

 

“Tem um arsenal de caminhos que a gente repete algumas coisas, mas todo ano renova porque o 

grupo não é o mesmo. E, como a gente tem sempre ex-alunos que estão na área da Educação 

Artística ou das Artes Cênicas e voltam pra ajudar, então todo ano vem coisa nova e a gente vai 

reciclando. Mas nós temos uma etapa de trabalho que é de montagem do grupo com oficinas 

teatrais, com jogos. Uma fase depois, de montagem de elenco, em que a gente já faz a leitura de 

texto, estuda o texto. Sempre há uma temática a ser pesquisada ao longo de um ano. Então, o 

projeto gira em torno de uma temática que vai ser desenvolvida e o espetáculo que a gente faz 

sempre está dentro dessa temática. Mas a ideia é sempre essa, escolher aquilo do que a gente 

quer falar naquele ano para depois decidir qual o espetáculo, o que vai ser feito ao longo do 

trabalho.” 

 

Rosana 

 

“[...] A gente faz expressão corporal, aquecimento vocal. Estudamos. Tem vários alunos 

maravilhosos, conto muito com a parte técnica de música deles, muitos são musicistas, tem muita 

gente que trabalha, faz curso de teatro e ajuda, traz as técnicas de colocação de voz, de corpo. A 

gente faz muito exercício de confiança, de sensibilidade, de colocação de voz, de respiração. 

Então, a gente tenta juntar o corpo, a voz e a sensibilidade nessas estratégias.” 
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Rosana (cont.) 

 

“Por exemplo, um de confiança que eu acho muito importante, a gente faz uma fila e... A gente 

corre pra a fila. Quem está na nossa frente tem que fechar os olhos e se jogar. Não pode olhar pra 

trás. Sem saber quem está atrás dele. E assim que se joga, quem está atrás pega, levanta a pessoa e 

a pessoa vai pro fim da fila. Então, esse é um exercício que a gente faz que... Ao mesmo tempo que 

eu preciso que alguém me segure, alguém precisa que eu segure. Alguém. Então, esse exercício é 

muito legal, eles ficam muito impactados, esse exercício de confiança. A gente sempre faz.” 

 

“O que a gente percebe, os primeiros eles tem muito medo de cair, ou que a pessoa de trás o 

derrube. E nas últimas tentativas eles já nem se importam mais, eles nem pensam mais de tão 

confiantes, eles tem, né, essa confiança no grupo.” 
 

Vinicio 

 

“Basicamente eu pego o corpo, mas o corpo não no sentindo apenas estrito senso como prática 

teatral, mas como comunicação social. Nas minhas primeiras aulas eu dou aula de forma e 

conteúdo. E, dentro dessa aula de forma e conteúdo, eu falo que o corpo nos dá informações. O 

corpo fala, então é, dependendo de como sentamos, dependendo de como andamos, dependendo de 

como nos comportamos, nós já estamos comunicando para o mundo.”  

 

“Eu trabalho o corpo, porém eu uso bastante, bastante mesmo, o teatro fórum de Augusto Boal.” 

 

“Qualquer assunto transversal, qualquer assunto que esteja em voga, alguma polêmica, eu trago pra 

dentro de sala para a gente debater através do teatro fórum. Então eu faço um julgamento, onde 

tem advogado de defesa e de acusação, tem o juiz e o júri, que vão fazer perguntas e vão decidir o 

veredicto final. Tudo isso pegando temas reais, temas polêmicos e com várias versões. Quando eu 

vejo que está tudo caminhando para uma vitória fácil, aí eu troco os personagens para que aqueles 

que estavam defendendo acusem e vice-versa. Para que eles tenham uma visão diferenciada do 

outro lado, que não a deles, então eu uso bastante teatro fórum.”  

 

“E também leituras dramáticas para trabalhar leitura, para trabalhar interpretação de texto, para 

trabalhar entonação, para trabalhar a compreensão de diversos textos teatrais e relacionar com a nossa 

vida e exercícios físicos mesmo de teatro que eu vejo que há possibilidade de trabalhar com eles.”  

 

“Um dos primeiros textos que eu trabalho com eles é um texto do Bertolt Brecht que é sobre a 

infanticida Marie Farrar. Que é a história de uma menina de 15 anos que é órfã, trabalha em casa 

de uma família na Alemanha e ela engravida, não se sabe como, mas ela engravida. E quando esse 

filho nasce, ele chora e ela mata o filho a socos. E ela está sendo condenada. Com isso a gente faz 

o julgamento, uns defendem e outros acusam, assim como eu falei.”  

 

“Mas o que eu percebo e o que eu estimulo, é que o nosso julgamento venha depois de uma longa 

reflexão. Então, que a gente tome cuidado com tudo, com todas as informações que chegam para a 

gente, seja na TV, rádio, jornal, internet. Para a gente tomar cuidado com os nossos pré-julgamentos.” 

 

“E também eu estimulo diversas práticas dentro do teatro também, no caso a performance, que faz parte 

das Artes Cênicas, para ampliar realmente o campo de visão deles, até porque é muito propagado que 

arte na escola é apenas desenho. Então, quando você vem com o teatro, já é uma coisa nova.” 

 

“Agora mesmo, eu saí da sala de aula, eu estava trabalhando numa roda uma leitura dramática. Eu 

peguei textos gregos, peguei textos de Plínio Marcos, peguei textos cômicos, textos trágicos para 

eles verem a diferença de interpretação, de personagens, de situações.” 

 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 
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Quadro 8  Reflexos observados nos alunos 

 

Renan 

 

“Comportamento é o primeiro de todos. Responsabilidade e comprometimento. São os três 

pilares. Eu tenho alunos que dou aula de Geografia em sala e eles são do grupo. A partir do 

momento que eles entram no grupo de teatro eu percebo a mudança na sala, é nítida. E eu 

separo bem, são combinados que nós fizemos, de separar essas duas coisas. Eu sou professor 

de Teatro, eu faço isso no sábado, e durante a semana eu sou seu professor de Geografia, é 

outra coisa.”  

 

“Mas é nítida a percepção da diferença em sala de aula. Principalmente por conta dessa entrega 

que o teatro exige. E eu exijo isso, digamos assim, a única seleção que eu faço é, se tá aqui é pra 

valer. Se você está pra valer, você tem que ter responsabilidade. Responsabilidade com ensaio, 

responsabilidade com prazos.” 

 

“Pensando nessa transformação do aluno, esses três pontos acho que são os principais. E a 

elaboração de forma artística de determinados pensamentos. O que a gente fala: ‘Ah, você está 

com uma visão mais poética, mais artística’. Eles começam a enxergar os temas de forma 

diferente, as situações de forma diferente. O relacionamento entre eles modifica, fica uma coisa 

mais humana.” 

 

“E, quando eles vem para o teatro, é um outro lugar, mesmo estando dentro da escola é um 

outro lugar, é outra situação, situações que a gente vive, pendências na família, questões 

familiares que eles colocam, questões de carreira, o que seguir, o que fazer. Escolhi uma 

carreira e meus pais não estão aceitando. Vários alunos meus hoje estão na Dança, hoje estão 

fazendo Teatro, seguindo carreira nessas áreas e os pais, muitos não aceitam. Eu vejo essa 

transformação e de construção de uma identidade também. Eles são, porque antes eles só 

estavam, só estavam aqui.” 

 

“A partir do teatro, vários deles, agora eles são. O André, o Emerson, a Gabriela, eles são, são 

aquilo, daquele jeito, eles gostam de determinadas coisas, eles fazem, enfrentam o que for 

necessário para fazerem o que eles querem. O teatro tem esse poder, de colocar as coisas no 

lugar. Não pretendo formar atores, embora tenha vários que estão indo nesse caminho. Mas 

transformou, me transforma também.” 

 

“E é um trabalho paralelo, a gente não está só no Teatro, a gente está na Educação também. O 

teatro, uma linguagem que está sendo utilizada para possibilitar outras coisas. Não 

necessariamente teatro, mas desenvolvimento, conhecimento, produção de conhecimento. Você 

vê que um espetáculo teatral é produzir conhecimento a partir dali, daquela forma. Então é 

transformador, as pessoas se transformam, impressionante. 

  

“Faz muito tempo também que não atuo, tem seis anos que não estou em cena. E eu olho assim, 

eu dirigindo ou na hora que estou lá fazendo luz do espetáculo, vendo a entrega deles. Eu falo: 

‘nossa, deve ser muito bom estar ali’, porque eles se entregam de tal forma, que é bonito de ver.” 
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Márcia 

 

“Tem um primeiro momento, que é terrível. Quando o aluno começa a fazer o teatro, os 

professores começam a reclamar, porque esse aluno, ele sai da casca, sai do tijolo do The wall, o 

tijolo no muro.”  

 

“Então ele começa a ser questionador, ele pergunta em aula, alguns professores se incomodam 

porque é esse primeiro momento, ele percebe que ele pode ter, sim, uma prática de liberdade nessa 

sociedade. Ele pertence a ela, que ele não é um espectador, que ele é um ator social.”  

 

“Então, num primeiro momento eu percebo isso, um caos, que eu chamo de caos criativo. Que aí 

tenho que administrar isso na escola, falando, conversando com eles pra pensarem que eles podem, 

sim, mas que tem estratégias para isso, aí eu me apego muito ao Paulo Freire, nesse sentido de 

pensar que o aluno é o oprimido e o professor é o opressor ainda, mas que pra gente ganhar, vencer 

esse opressor, não pode bater de frente, tem que comer pelas beiradas.” 

 

“Aí o aluno que era o terrível, que era o bagunceiro na escola, que era desinteressado, os resultados 

são maravilhosos.” 

 

“Em relação à disciplina, assim, na escola, ou entender a escola de uma maneira diferente e 

tal, da importância da escola e também do conteúdo. Ele passa a assimilar com mais 

facilidade, e isso é fato. Eu vejo muito pelos nossos alunos que tinham dificuldades nas 

matérias, não necessariamente que eles vão ser nota 10 em tudo, mas eles vão conseguir 

administrar melhor. Eles conseguem, eu tenho visto muito, o quanto eles conseguem 

administrar melhor. E a gente conversa sobre isso, muito, aqui. Ele entender a importância de 

também ir bem na escola e tal.” 

 

“E vejo mais, vejo um resultado não só com os que participam diretamente, mas dos que 

participam indiretamente, assistindo. Porque, desde que a gente faz esse trabalho de teatro aqui na 

escola, a gente não atinge só quem está fazendo o teatro. Mas a gente apresenta espetáculos para os 

alunos, abrimos debates e tal, então isso vai atingindo a escola como um todo.” 

 

“Se aqui dentro alguns vão perceber que a sua habilidade pode transformar esse teatro em trabalho 

profissional para ele, ótimo. Além disso, eu tenho gente aqui que sai daqui e vai fazer direito, 

Jornalismo, Relações Públicas, vai fazer outras faculdades. Tenho também quem vai fazer Artes 

Cênicas. A ideia é que essa prática teatral leve ao autoconhecimento, ao desenvolvimento do 

processo criativo, trabalhando a interdisciplinaridade, a condição humana e tal.” 

 

“Então, eu hoje eu vejo uma escola muito diferente da que eu entrei aqui, nessa escola eu estou há 

11 anos. Então, hoje, o aluno, a grande maioria cuida da escola, tem orgulho de estudar aqui. Eu 

vejo que o teatro colaborou muito com isso. O aluno passar a ter um outro olhar para esse espaço. 

Principalmente entendendo que esse espaço é um espaço dele, não um espaço qualquer. É um 

espaço que pode ser o território dele. Então não é um problema vir para a escola, é divertido vir 

para a escola.” 

 

Valéria 

 

“Tem uma coisa muito legal, não sei se responde bem isso, mas que é um foco que a gente tem 

sempre. É acreditar na possibilidade de realizar alguma coisa. Esse é o maior. A gente pode falar aí 

que eles vão ficar mais seguros, que eles vão se expressar mais, que eles vão ter mais domínio do 

corpo, isso é um lugar comum que todo mundo que faz teatro normalmente quer.” 
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Valéria (cont.) 

 

“O que a gente quer de verdade, que depois de um ano trabalhando, você monta um espetáculo, ele 

fica pronto, você mostra para os outros e não importa a reação, as pessoas podem gostar ou não, 

mas ele ficou pronto e ele vai ficar pronto com a cara que o grupo queria que ele tivesse. 

Independente das pessoas gostarem ou não, mas é o que o grupo queria fazer.” 

 

“Essa possibilidade de realizar alguma coisa que fica pronta e que não é feita sozinha. É feita por 

um grupo, eu acho que esse é o maior aprendizado que o aluno pode ter, a maior conquista que ele 

tem. Porque, se é possível fazer teatro, é possível fazer qualquer coisa. Então ele pode fazer 

faculdade, sim, ele pode arrumar um emprego, sim. Ele pode qualquer coisa, porque como trabalho 

as coisas ficam prontas.” 

 

“Então, eu acho que essa é a coisa fundamental, assim, de aprendizagem, além da capacidade de 

observação que ele tem, além dele ficar muito mais ligado ao mundo ao redor. Ele sai da concha, 

ele sai da ostra e ele começa a olhar para as coisas ao redor. Acho que são as duas principais coisas 

que a gente busca.” 

 

Rosana 

 

“Ai, é nítida a mudança. Eles ficam mais seguros, eles começam a enxergar o mundo de um jeito 

mais profundo, intenso. Eles criam coragem pra questionar, eu acho que o teatro faz muito isso. 

Questiona bastante e acho importante que o teatro, é...” 

 

“Nitidamente uma mudança de postura, coragem pra falar, a voz, percebemos que os alunos mais 

tímidos que participam do teatro, eles ganham uma confiança, uma segurança extrema na vida 

dentro da sala de aula, fora dela.” 

 

“A gente percebe que o teatro dá pra eles a coragem, desperta a coragem que estava escondida, 

eles ganham visibilidade.”  

 

“Eles ganham uma vontade de se fazerem presentes em todas as questões, mesmo na escola, o 

grupo de teatro começa a participar de tudo, eles estão envolvidos, não só numa disciplina ou 

comigo. Com todos os professores [...]”  

 

“[...] então eles ficam ricos de experiências humanas dentro da escola e fora dela.”  

 

Vinício 

 

“Ah sim, o ponderamento, a reflexão.” 

 

“E geralmente a performance, ela é política, ela é crítica, eu acabo estimulando o raciocínio 

crítico desse aluno, desse grupo através da performance que a gente também tem, hoje o teatro é 

performático.” 

 

“Eu vejo, sim, diferença na hora, de postura deles. ‘Ah, pessoal, fica quieto, a gente não está 

ouvindo a cena’. Então já tem uma disciplina. A partir do que é apresentado, a gente tem uma 

reflexão. Eles cobram isso. ‘Ó, professor, ele não está fazendo sotaque’; ‘Ó, professor, ele 

precisa falar mais alto’. São coisas técnicas, mas tem um lado reflexivo, que é a parte 

ideológica.” 

 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 
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Quadro 9  Reflexos no docente 

 

Renan 

 

“Totalmente. Depois do grupo eu fui fazer outra faculdade, para me especializar mais, dedicar 

mais nessa área. Hoje eu penso em fazer um mestrado nessa área, relacionamento, Teatro e 

Educação a partir da experiência com um grupo de teatro estudantil. Que também é uma 

necessidade.” 

 

“E hoje eu olho e falo: ‘o meu lugar no teatro é aqui, com eles’. É isso que eu tenho que fazer no 

teatro. Aqui é a minha contribuição, que não é só no teatro, mas também tem todo esse movimento 

em relação ao teatro estudantil que está tomando uma proporção.” 

 

“Estou tendo uma ideia agora de começar um grupo amador. De ter duas coisas paralelas, ter um 

grupo aqui na escola, um teatro estudantil e juntar esse pessoal que a gente... Convive de forma mais 

próxima, dialoga e divide as mesmas ideias, a partir dali a gente criar ou formar alguma coisa.” 

 

“Eu me transformei, hoje eu me sinto muito melhor a partir desse convívio com eles. E de estar 

fazendo, porque não é uma coisa que eu faço sozinho, isso também está muito claro para mim 

neste momento. Por mais que seja professor, tenha formação técnica em Teatro, agora uma 

graduação, mas eu não vejo que é uma coisa só minha de produção, que eu chego colocando as 

coisas. Obviamente que você tem essa questão de dar o direcionamento pela formação. ‘Olha, o 

que vocês estão fazendo é isso, a técnica é aqui.’ Você dá a visão ampla, por ter a formação. Mas a 

construção não é só minha, é junto com eles. Essa transformação é em conjunto.” 

 

“No ano passado eu recebi um convite para ir para uma escola de tempo integral em Santana, cheguei 

a aceitar num primeiro momento, mas o coração bateu e falou: “não, não é pra ir”, não fui.” 

 

“Este ano eu recebi o convite para ser coordenador desta escola; também não aceitei por conta do 

grupo de teatro. Acho necessário ficar fazendo, seja aqui, eu fico feliz de ver que está tomando 

uma dimensão maior, chegando em mais pessoas, cada vez mais professores.” 
 

Márcia 

 

“Nossa, minha vida mudou completamente. Hoje eu estou numa posição na minha vida que eu me 

sinto privilegiada, estudei bastante. Então trabalho não me falta, eu dou aula no estado e dou aula 

na faculdade.” 

 

“Devido ao que a gente ganha no Estado, eu pago um preço alto por estar aqui, financeiramente. 

Mas eu não consigo me pensar fora daqui, o meu caminho profissional acadêmico veio daqui, 

então mudou o meu olhar para o teatro, o meu olhar para a vida, o entendimento da sociedade e 

contribuiu muito para a minha tese de doutorado, sem esse trabalho eu não conseguiria fazer.” 

 

“E pessoalmente, a afetividade, entender a afetividade como algo possível dentro da educação. Eu 

não sou um professor acima do bem e do mal que não se envolve com os alunos. Esse 

envolvimento tem, como é que fala, traz resultados incríveis, eu me sinto na minha família. Então, 

eu fico o sábado todo aqui, eu espero por esse sábado para estar aqui, pessoalmente. Eu sei de cada 

um deles, da vida deles, eu fiz amigos eternos, eu tenho alunos que não estão mais aqui comigo no 

teatro, estão aí no mundo e que a gente tem contato até hoje.” 

 

“E eu, pessoalmente, tive nessa jornada uma situação muito delicada, eu tive câncer. E eles cuidaram 

de mim, eles se envolveram de tal forma comigo, me trazendo uma consideração incrível, cuidando 

de mim, indo até a minha casa, pra deixar tudo preparado para o meu tratamento.” 
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Márcia (cont.) 

 

“E além disso, dentro da escola, os alunos em geral, mesmo os que não fazem teatro, têm um olhar 

para mim diferente. Então, eu só ganhei, o teatro, ele só abre portas, ele não fecha, ele vai abrindo, 

abrindo, uma quantidade de portas e janelas tamanha, que as possibilidades da vida só aumentam, 

eu só ganhei.” 

Valéria 

 

“Se eu não tivesse desenvolvido esse trabalho de teatro, provavelmente eu já teria desistido de dar 

aula. Porque, você trabalhando com um projeto paralelo, muita coisa que não dá certo do jeito que 

você gostaria na sala de aula, dá certo aqui. Então isso mantém a sua fé íntegra de que as coisas são 

possíveis. Elas não estão dando certo no momento em outro ambiente, em outra situação, porque 

há limitações. Mas ajuda a não desistir e a olhar para os meninos, para os adolescentes, e encontrar 

onde eles estão, quem são eles, porque aí o trabalho do lado de cá da linha funciona.” 

 

“Mas eu acho que manter a fé é a primeira coisa que reverbera em quem faz o projeto, e manter-se 

em movimento, porque esse experimentar constante de você todo ano ter um projeto novo, 

diferente da escola que muitas vezes o professor vai afundando e criando teia. E não dá para criar 

teia.” 

  

“Eu joguei fora tudo que eu tinha de Biologia nos últimos dois anos, eu estou reinventando tudo. 

Porque, por mais que eu seja professora muito tradicional em sala de aula, não dá mais, não cabe, 

não cabe! A maneira como eu ensinava não serve mais. Então, assim como no teatro a gente se 

renova todo ano, eu resolvi jogar tudo fora e estou fazendo tudo novo. Aí dá tudo errado e você faz 

de novo, de novo, de novo, então acho que são as coisas que vêm daqui e vão para a sala de aula.” 

 

Rosana 
 

“Com certeza! Eu acho que... [chora] mais em mim, eu sempre digo para eles que... Essa relação 

no teatro é uma relação de aprendizagem. Quanto mais eles aprendem, mais eu aprendo.” 

 

“Eu acho que é muito mais em mim do que neles. Porque eu sempre falo, quanto mais eles 

aprendem mais eu aprendo.”  

 

“Eu acho que o mais importante de tudo isso são os laços afetivos. Eu sempre falo assim: ‘Todos 

os anos, nesses nove anos, eu pari um filho que foi o meu grupo de teatro. Eu pari um filho para a 

vida e eles vão embora [chora] e eu fico pra criar um novo filho’. Então o cordão umbilical eu 

corto, eu corto todos os anos assim... Com muito orgulho de vê-los, sabe, maduros, crescidos, 

mudados, fortes, lindos. Mas... É muito difícil me separar deles. O que me move é que eu sei que 

eu tenho um novo filho pra criar cada ano. Isso é muito importante.” 

 

“E o bom é que todo filho volta pra casa. Eu tenho contato com o meu primeiro grupo até hoje. É 

só emoção. Teatro, eu falo que teatro é uma outra vida, pra mim, muito mais para mim do que pra 

eles.” 

 

Vinicio 

 

“Sem dúvida, como reverbera, na verdade. O que eles me dão de material é muito mais do que 

eu dou pra eles, porque na verdade eu sou um provocador, eu falo que não sou professor, eu sou 

provocador.” 

 
 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 
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Quadro 10 – Legislação 

 

Renan 

“Especificamente não, a discussão em relação à legislação, não. O que eu tenho é parceiros de 

outras escolas que a gente dialoga sobre isso. Mas aqui especificamente não, até porque eu não sou 

professor de Artes da escola. A escola tem basicamente três professores de Artes. E a maior parte é 

focada na questão das Artes Plásticas. O Teatro é muito pouco falado e, quando ele é falado, ele é 

falado de forma estética. A luz funciona assim, o cenário funciona assim.” 

 

“Mas aqui eu não vejo, não só aqui, mas eu também pego outras escolas que eu passei, umas cinco 

ou seis escolas que eu trabalhei no estado, eu não vejo essa discussão, não se coloca, enquanto 

linguagem, teatro, a dança.” 

 

“Mas a legislação em si, essa discussão não se coloca. Se coloca mais sobre a questão da outra que 

agora não me recordo o número da lei, da questão da cultura afro-brasileira, a história da África, 

que também é muito pouco que se fala, mas até se fala um pouco agora, com relação a isso, não.” 

 

Márcia 

 

“Então, eu entendo que não há muita discussão, porque meio o que eu fizer está ótimo. Há uma 

confiança muito grande no meu trabalho. E como eu trabalho muito com as quatro linguagens, não 

pensando como um professor que domina tudo, mas me entendendo como pesquisadora, mesmo 

tendo doutorado, eu sou pesquisadora eterna.” 

 

“A discussão em coordenação, isso em ATPC pela direção, já teve assim, quando entrou diretor 

novo, perguntar e falar: “que bom você trabalha tudo” e dar apoio. Mas uma discussão mais 

pensada assim, porque eu vejo assim, não tem essa necessidade porque a coisa aqui acontece dessa 

maneira, já acontecia antes da lei. Porque a lei é de 2016 e eu estou aqui bem antes disso, eu vim 

para cá em 2006/2007. E aí eu já trabalho dessa maneira há muito tempo, esta é uma formação 

minha, que eu acho que é mais um ponto para o teatro. O teatro te dá essa possibilidade de trabalho 

das quatro linguagens. E não só das Artes Visuais. A gente vê muito professor trabalhando só as 

Artes Visuais e o aluno nem sabe o que é teatro e tal.” 

 

“Acho que por isso, antes da lei eu já trabalhava, então quando veio à lei foi só um respaldo legal 

para algo que a gente fazia. As próprias apostilas do estado, desenvolvidas pela Mirian Celeste e 

pela Gisa, elas trazem essas propostas antes também de 2016, há muito tempo, como propostas, 

não como exigências. Mas já traz. Se você pegar o caderno do aluno de todas as séries, sempre vai 

ter possibilidade de Teatro, possibilidade de Música, possibilidade de Dança e possibilidade de 

Artes Visuais. Então, pra mim já era natural.” 

 

Valéria 

 

“Nenhuma, não é nem mencionada, nunca nem foi considerada. O que se fala na escola, assim, 

depois de 23 anos há uma tradição muito grande desse projeto que a gente tem de teatro, mas que 

já foi um projeto da escola, virou projeto parceiro, ele agora serve para convidar as pessoas para 

vir. Não é um projeto mais que as pessoas entendem como sendo parte dele. Elas são convidadas a 

conhecer esse projeto.” 

 

“Mas, de modo geral, desde que houve toda uma dificuldade com a direção por volta de 2005, 

nesse período para cá, nesses quase dez anos pra cá, a gente tem tido tranquilidade para trabalhar 

aqui. Então, o que a escola faz em termos de discussão e apoio é esse, é deixar a gente trabalhar e 

eventualmente vir conhecer o trabalho, alguma coisa assim.” 
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Valéria (cont.) 

 

“Mas do ponto de vista da lei, da inclusão disso dentro da sala de aula, não é nem considerado. 

Alguns professores que eu sei que trabalham com teatro em sala de aula... Tem um professor de 

Educação Artística na escola, ele faz trabalhos muito legais, ele faz umas instalações, umas 

performances que são legais e tem uma outra professora. Nós tínhamos mais três que trabalhavam 

na escola e que, assim, foram descartados pela escola nessas contratações de eventual. Parece que 

não, mas a escola meio que não fez questão de ficar com esses professores, e o que desenvolvia o 

coral, a gente tinha um professor de coral que foi embora, então a escola ficou sem. Então, não há 

muito espaço para essa discussão. 

Rosana 

 

“Então, eu sou professora de Letras, Português e Inglês. Mas eu não me eximo do meu papel de 

pertencer a uma instituição que é diversificada. Então a gente discute, sim, porque a gente fala que o 

Teatro, a Música, mesmo estando presentes nas disciplinas correlatas, afins, não é a mesma coisa.” 

 

“Hoje eu estou aqui, não dou aula, estou aqui para que o grupo de teatro aconteça sem receber 

nada, sem comer, sem almoçar. Meus alunos estão aqui comendo marmita fria porque a gente não 

tem, existe o papel, mas não existe a prática. Então, a gente discute, sim, mas a gente discute como 

a gente vai conseguir transformar o surreal no real.” 

Vinicio 
 

“Essa lei seria maravilhosa se cada profissional de cada área pudesse atuar verdadeiramente com 

instrumentos específicos da sua matéria. Se a gente tivesse estrutura, a gente não tem uma sala de 

música acusticamente preparada para isso. Nós não temos instrumentos, nós não temos uma sala de 

dança com espelho. Nós não temos anfiteatro, nós não temos sequer um ateliê para que seja 

respeitada pelo menos a forma dos procedimentos corretos de cada disciplina. Então, assim, o que 

eu vejo é um sucateamento da arte.” 

 
 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 
 

Quadro 11  Outras observações 

 

Renan 

 

“Porque muitos alunos hoje no ensino médio, a gente discute muito essa questão do ensino médio 

meio perdido hoje, meio sem foco.” 

 

“A discussão atual sobre a reforma do ensino médio, que eu não acho de todo ruim essa discussão. 

Realmente precisa.” 

 

“Os alunos nessa idade, eles não sabem o que eles querem fazer. E, para piorar, não são oferecidas 

vastas possibilidades para que eles escolham. Então eles não têm, tem aluno, por exemplo, quando 

a gente entra em cartaz, ele nunca foi ao teatro.” 

 

“Mas eu já cheguei a abrir oficinas no ensino fundamental e elas não vingaram, é outra questão que 

eu também percebi. No fundamental, ainda não sei exatamente como explicar isso, mas não é o 

mesmo perfil, eles não encaram o teatro da mesma forma que os alunos do médio.” 

 

“Eu tenho alunos que no fundamental não deu certo nas oficinas e, quando eles entram no médio, 

fazem parte do grupo e funcionam. Então, deve ter relação com faixa etária, mas eu ainda não 

consigo te dizer o porquê disso, eu ainda estou analisando.” 



106 

 Renan (cont.) 

 

“Aí a gente vai testando, experimentando, vendo qual é a nossa linguagem para perceber qual é a 

identidade do grupo, porque ainda não está claro isso. A gente ainda está nesse processo de 

construção da nossa identidade. O que nós fazemos e como nós fazemos?” 

 

“Uma tentativa de reverter esse impedimento do corpo, de estudo do corpo, que a sociedade 

capitalista coloca. De impor determinados movimentos ou impor um corpo que não é seu. E tentar 

fazer, a gente vai em uma direção contrária.” 

 

“Porque a escola, é duro falar isso, mas a escola é um ambiente bastante... Duro. Ele é duro por 

si só. As exigências que os professores têm, eu mesmo enquanto professor, professor que está na 

sala, que tem que passar o conteúdo, prazos a cumprir, avaliações a fazer. E as exigências que eu 

faço em relação aos alunos. E as dos alunos também. É vestibular, pai e mãe cobrando pra 

trabalhar, carreira que vai seguir, principalmente os mais velhos. Então, a escola é um ambiente 

muito duro.”  

 

“E, quando eles vêm para o teatro, é um outro lugar, mesmo estando dentro da escola é um 

outro lugar, é outra situação, situações que a gente vive, pendências na família, questões 

familiares que eles colocam, questões de carreira, o que seguir, o que fazer. Escolhi uma 

carreira e meus pais não estão aceitando. Vários alunos meus hoje estão na Dança, hoje estão 

fazendo Teatro, seguindo carreira nessas áreas e os pais, muitos não aceitam. Eu vejo essa 

transformação e de construção de uma identidade também. Eles são, porque antes eles só 

estavam, só estavam aqui.” 

 

“A partir do teatro, vários deles, agora eles são. O André, o Emerson, a Gabriela, eles são, são 

aquilo, daquele jeito, eles gostam de determinadas coisas, eles fazem, enfrentam o que for 

necessário para fazerem o que eles querem. O teatro tem esse poder, de colocar as coisas no 

lugar. Não pretendo formar atores, embora tenha vários que estão indo nesse caminho.” 

 

“E é um trabalho paralelo, a gente não está só no Teatro, a gente está na Educação também. O 

teatro, uma linguagem que está sendo utilizada para possibilitar outras coisas. Não 

necessariamente teatro, mas desenvolvimento, conhecimento, produção de conhecimento.” 

 

“Acho necessário. Não só o que eu faço aqui, mas não só eu, mas vários professores, em vários 

lugares, em várias escolas.” 

 

“Nos últimos três anos, eu tive três situações que eu quase perdi o grupo. Em 2015 caiu a 

organização, a proposta do governador. E, graças à nossa mobilização, que a gente evitou que 

essa escola fosse reorganizada, a mobilização foi de parar, ir para o portão e não deixar o aluno 

entrar. Os alunos irem junto com a gente para a manifestação na diretoria de ensino.” 

 

“E aí ontem mesmo eu estava vendo o vídeo, por conta da gincana, vendo vídeo antigo de uma 

encenação que nós fizemos para abrir a gincana de 2015, em relação à reorganização. A gente 

começava a apresentação e ela parava, sem final. E aí entrava um ex-integrante do grupo falando: 

“Essa cena parou aqui e ela não vai acabar para mostrar o que aconteceria se essa escola fosse 

reorganizada.” São histórias que seriam paradas, trajetórias que seriam suspensas e ali eu tive 

muito medo de perder. Se a escola fosse reorganizada, eu perderia parte dos alunos, eu não estaria 

aqui. Eu seria remanejado para outra escola, isso foi em 2015.” 
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Márcia 
 

“Devido ao que a gente ganha no Estado, eu pago um preço alto por estar aqui, financeiramente.” 

 

“E, pessoalmente, a afetividade, entender a afetividade como algo possível dentro da educação.” 

 

“Eu fico muito triste com algumas escolas, principalmente as particulares, que tratam o teatro 

como um produto. Produto para o dia das mães, produto para o dia dos pais, pro final de ano. 

Montar o negócio, para montar uma peça. Meu Deus, Teatro é uma linguagem, a criança precisa 

ter assimilado isso como linguagem para fazer uso dela. Eu fico muito feliz por poder fazer esse 

trabalho e espero que eu consiga continuar por muito tempo.” 

 

“E vejo mais, vejo um resultado não só com os que participam diretamente, mas dos que 

participam indiretamente, assistindo. Porque, desde que a gente faz esse trabalho de teatro aqui na 

escola, a gente não atinge só quem está fazendo o teatro. Mas a gente apresenta espetáculos para os 

alunos, abrimos debates e tal, então isso vai atingindo a escola como um todo.” 

Valéria 

 

“Nossa, vou escolher palavra mais bonita que ‘desgraça’! Mas a catástrofe que está o ensino 

público, principalmente, não só o público. O ensino privado também já começa a encontrar muitas 

barreiras, muitas dificuldades, porque essa geração que aí vem, vem como resultado de um 

universo que está preocupando muito a gente, como é que eles vão chegar na idade adulta?” 

 

“E aí, a escola pública afundou muito mais rápido. A escola pública está numa situação que a gente 

não sabe para onde vai. Se eu não tivesse desenvolvido esse trabalho de teatro, provavelmente eu 

já teria desistido de dar aula.” 

 

“[...] Então, sendo alunos da escola, esses que têm a oportunidade de participar, têm um ganho a 

mais que a gente infelizmente não conseguiu no processo como um todo.” 

 

“[...] o teatro [...] é neverland, você nunca fica adulto. Então eu acho que é uma coisa muito legal 

do teatro.” 

 

“Eu acho que isso ajudaria muito o professor a não ficar doente. Os professores estão adoecendo 

de uma maneira absurda. Quem não está doente fora da sala de aula, está doente dentro da sala de 

aula. Então, eu acho que todo mundo deveria experimentar. A gente xinga pra caramba, a gente 

pensa todo dia, por que você faz isso, mas deveria experimentar para entender. 

Rosana 

 

“A gente fala em teatro, as pessoas acham que é só pegar uma peça e representar, não, é 

representação da vida através do teatro. É maravilhosa. Você acabou de ver um exercício 

supergostoso. Então, teatro pode estar no diálogo, pode estar na apresentação de um trabalho de 

Biologia... Por que a gente enxerga o teatro só no palco e não na vida?” 

Vinicio 

 

“Mas o que eu percebo e o que eu estimulo, é que o nosso julgamento venha depois de uma 

longa reflexão. Então, que a gente tome cuidado com tudo, com todas as informações que 

chegam para a gente, seja na TV, rádio, jornal, internet. Para a gente tomar cuidado com os 

nossos pré-julgamentos.” 

 

“Eu provoco situações pra ver como eles reagem e a partir desse material eu vou provocando mais. 

E colhendo resultados, às vezes o resultado nem é importante, mas sim o processo.” 
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Vinicio (cont.) 

 

“Dentro da mesma sala eu tenho diversas realidades, inclusive econômica, familiar, estrutural 

mesmo, de saúde. Então, assim, como que eu trabalho com tudo isso, como eu faço de verdade a 

inserção, não apenas a inclusão, mas a inserção de realidades diversas.” 

 

“Mas aquilo ali é importante, eu acho que até é muito mais importante para quem está assistindo 

do que pra quem está fazendo. É uma pedagogia do assistir, uma pedagogia do espectador.” 

 

“Que é interessante sucatear a arte, porque a arte está no campo das ideias, no campo das reflexões. 

Que isso é perigoso, você estimular a arte, a pessoa fica mais crítica, então você acaba criando 

inimigos para o seu próprio sistema, então é interessante, sim, que eu deixe a arte precária. É 

interessante eu desestimular os profissionais. Fala assim: ‘ah, eu vou fazer o quê, não tenho isso, 

não tenho aquilo, os alunos se desinteressam, então eu vou aplicar a apostila.’ Porque a gente tem 

que seguir o conteúdo programático da apostila, ‘ah, então eu vou aplicar a apostila porque é mais 

fácil.’ Aí você acaba desestimulando o professor e o aluno junto. Você sucateia e fica defasado o 

ensino de Arte público na escola.” 

 

“Uma coisa é: eu não tenho estrutura, logo eu não quero trabalhar. Outra coisa é: eu não tenho 

estrutura, porém eu respeito a minha matéria, eu respeito a minha arte. Eles merecem ter o meu 

melhor, o melhor da arte, o melhor do teatro, então eu vou fazer por eles, com o que eu tenho, às 

vezes até com o que eu não tenho, mas para eles, para eles exclusivamente. Porque eles merecem 

ter, e está no ECA, que eles precisam ter educação de qualidade. Se depender de mim, eu vou dar 

um teatro de qualidade, independente se a escola, se o sistema não me oferece essa oportunidade. 

Mas o que a gente tem que fazer como todo bom cidadão é cobrar, é o que a gente tem feito aqui, 

no caso o estado..” 

 
 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 

 

3.6.2 Tecendo leituras 

 

Verificamos, por meio dos relatos, que todos os professores tiveram experiência com a 

prática teatral, sendo que dois deles a vivenciaram em período escolar. A respeito da 

experiência, Morin (1997) comenta que ela é capaz de marcar profundamente uma existência, 

tendo ele mesmo sido marcado por meio da literatura, da música e do cinema. Morin (1997, p. 

19) faz referência às leituras na juventude: 

 
[...] quando as leituras podem marcar profunda e intensamente o ser humano 

, descobrir os livros que vão ser mais importantes em minha vida. Um livro 

importante revela-nos uma verdade ignorada, escondida, profunda, sem 

forma que trazemos em nós, e causa-nos um duplo encantamento, o da 

descoberta de nossa própria verdade na descoberta de uma verdade exterior a 

nós, e o da descoberta de nós mesmos em personagens diferentes de nós.  
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Morin (1997) expõe as marcas que são fixadas no ser, a exemplo da literatura. Assim 

as descobertas são reveladas por meio da leitura e, por que não dizer, são expostas por meio 

da prática teatral. 

Morin (2012) propõe a via do estado estético e do poético para que alimentem a vida 

prosaica e utilitária. Em diálogo com essa ideia, o professor Renan diz que, por meio da 

prática teatral, tenta tornar esse momento da vida dos alunos significativo, além de lhes 

apresentar outras possibilidades de conhecimento. Tornar significativo esse momento 

significa poetizar a vida, alimentando-a com o teatro. 

A professora Márcia observa o teatro com a perspectiva de transformação do jovem. 

Ao compartilhar o teatro na educação, pretende multiplicar seu alcance, pois é uma arte 

inerente ao ser humano, de forma que: 

 

O teatro primitivo real é arte incorporada na forma humana e abrangendo 

todas as possibilidades do corpo informado pelo espírito; ele é, 

simultaneamente, a mais primitiva e a mais multiforme, e de qualquer 

maneira a mais velha arte da humanidade. Por essa razão, é ainda a mais 

humana, a mais comovente arte. Arte imortal. (EBERLE apud BERTHOLD, 

2014, p. 2) 

 

De acordo com Eberle, o teatro se constitui de capacidades humanas, sendo estas o 

corpo, a voz, a expressão, os pensamentos e as emoções que são citados pelos professores. Sua 

origem remonta aos tempos primitivos, em que a forma e o conteúdo da expressão teatral eram 

condicionados por necessidades da vida e concepções religiosas. Logo, uma arte que permanece 

na atualidade com outras roupagens e que pode também ser vivenciada por qualquer um, como 

diz a professora Rosana. Essa visão coincide com a de Berthold (2014) quando afirma que o 

teatro é uma arte que se apropria das capacidades do corpo animado pelo espírito. 

Valéria e Rosana também abordam a importância de se trabalhar a arte no coletivo: para 

o outro, pelo outro e com o outro, sendo fundamental esse processo na sala de aula, no processo 

de aprendizagem e na sociedade, segundo Valéria. O princípio hologramático do pensamento 

complexo se faz presente aqui, ao pensar nas partes refletindo sobre o todo, bem como o todo 

refletindo sobre as partes (MORIN, 2015). A prática teatral que é parte da sala de aula, que é 

parte da escola, que está inserida na sociedade, constitui-se como um todo e simultaneamente 

como quinhão desse todo. Nessa direção, as professoras concordam ainda sobre a necessidade 

de levar o teatro para a vida do aluno. Rosana, por exemplo, enfatiza que o teatro é uma missão, 

independentemente da disciplina que se leciona, pois ele propicia experiências, como já falamos 

acima. Já Valéria, quando inicia a prática teatral pensa em um contexto para que os alunos 

possam ocupar-se no fim de semana, com propósito educativo. Nesse viés, 
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O adolescente busca afirmar-se afetiva e socialmente; é a fase de fazer novas 

amizades, de evitar o círculo familiar, de formar o “seu grupo”, criar teorias 

para modificar o mundo, de aceitar ou repudiar religiões, de mudar 

bruscamente de humor, de considerar-se ora um herói, ora um fracassado, 

em suma, é o momento de descobrir caminhos para descobrir-se, descobrir o 

outro e descobrir o mundo que o rodeia. (REVERBEL, 1979, p. 16) 

 

A autora relata um mundo de descobertas e transições nessa fase da vida, sugerindo o 

teatro como mobilizador das capacidades criadoras e condutor do “aprimoramento da relação 

vital do indivíduo com o mundo contingente” (REVERBEL, 1979, p. ix). Nesse sentido, a 

prática teatral ensina o jovem a conhecer as próprias capacidades que o auxiliam em sua 

relação com o mundo de incertezas que se apresenta à sua frente. 

Essa ideia coincide com a fala da professora Márcia quando esta defende o Teatro 

como campo de conhecimento, desenvolvimento do processo criativo e da condição humana. 

A esse respeito, Morin (2000) propugna uma educação que situe o homem no mundo, 

integrando-o às suas características, privilegiando sua complexidade e multidimensionalidade. 

Para tal feito, o autor propõe a contribuição não apenas das Ciências Humanas, mas das Artes, 

Literatura e Poesia, para ensinar ao ser humano sobre si mesmo: “trata-se, enfim, de 

demonstrar que, em toda grande obra, de literatura, de cinema, de poesia, de música, de 

pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a condição humana” (MORIN, 2003, 

p. 45). As Artes possibilitam, então, um caminho para a própria compreensão. 

 A esse respeito, Vinicio pensa no teatro como ferramenta para a reflexão e a 

criticidade, em diálogo com Cavassin (2006, p. 21), segundo o qual “os exercícios teatrais 

requisitam a utilização e desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e 

conflitos, resultando na ampliação da habilidade de se fazer opções conscientes através do 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo”. 

Um aspecto abordado pelo professor Vinicio em sala de aula, que se relaciona com tal 

pensamento, é o cuidado com as informações que chegam por meio de televisão, rádio, jornal, 

internet. A ideia que ele traz é a precaução com relação aos pré-julgamentos, para não opinar 

antes de refletir. 

A professora Márcia destaca que o teatro mobiliza outras formas de linguagem, como 

Música, Dança e Artes Visuais, influindo, assim, em um percurso interdisciplinar. A esse 

respeito, Morin (2000) afirma que a interdisciplinaridade pode pressupor troca e cooperação, 

ideia que está ligada também ao coletivo, ao fazer junto. 

Com relação ao tempo que cada professor trabalha com a prática teatral, todos 

relataram fazer uso da atividade desde que estão na Educação. Valéria realiza há 23 anos 
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ensaios com alunos, contando com a disponibilidade destes aos domingos. Assim como 

Renan, que ensaia aos sábados com o grupo de teatro há cinco anos, Márcia trabalha a 

prática teatral com os alunos também aos sábados. A professora Rosana realiza as aulas de 

teatro no pós-aula durante a semana e Vinicio se utiliza da prática teatral somente em sala, 

nas aulas de Artes, há três anos. Os trabalhos realizados pelos professores fora do horário de 

aula são ações voluntárias e, segundo eles, a prática teatral ressoa em sala de aula, 

demonstrando, assim, o princípio da recursividade, na medida em que se propaga em outros 

ambientes. “A ideia recursiva é, pois, uma [...] ruptura com a ideia linear de causa/efeito, de 

produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que tudo o que é produzido volta-se sobre o 

que o produz num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor.” 

(MORIN, 2015, p. 74) Dessa forma, os alunos que têm acesso à prática teatral na escola 

fazem ecoar estas experiências em sala de aula nas diversas disciplinas, em sua própria 

formação como pessoa, e provocam ressonâncias também no professor, que altera sua postura, 

seu diálogo e propõe novas formas de trabalho e maneiras de se ver. 

Percebemos que as práticas teatrais dos docentes são adaptadas de acordo com a 

necessidade, mas que recebem influência de teóricos como Stanislavski, cuja proposta 

principal se apoiou na transmissão de verdade por meio da interpretação, contrastando com o 

exagero dramático que predominou até a criação de seu método, no início do século XX. De 

Meyerhold, foi citado o coro cênico, utilizado pelo professor Renan em suas práticas. Esse 

teórico russo refletiu sobre uma formação em que o gestual e o movimento do ator seriam a 

base de sua atuação. 

A característica corporal, aliás, é um dos principais pontos trabalhados pelos professores 

Renan e Valéria, que utilizam propostas partindo da manifestação do corpo e da dança. No 

caminho da dança, especificamente dança-teatro, Renan cita Pina Bausch, que baseava a 

coreografia nas experiências de vida dos bailarinos e das turnês realizadas pelo mundo. O 

professor ainda comenta sobre um exercício realizado, de toque, percebendo como o corpo 

expressa determinados sentimentos, que refletem sobre a relação desse corpo com a sociedade e 

as regras que são impostas à estrutura física. Nesse sentido, Lowen (1979, p. 9) afirma: 

 

Quanto mais vivo for o corpo, mais vívida será sua percepção do mundo e 

mais ativa sua resposta a ele. [...] O sentimento de identidade deriva de um 

sentimento de contato com o corpo. Para se conhecer, um indivíduo deve 

saber o que sente. Deve saber o que expressa seu rosto, como ele se contém e 

como se move. Sem a consciência destes sentimentos e atitudes corporais, 

uma pessoa se torna um misto de espírito desencarnado e de corpo 

desalmado. 
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Nas palavras do autor, o corpo é o instrumento de comunicação com o mundo, do qual 

deriva a identidade. Quanto mais afinado consigo e consciente do seu meio, mais vívida 

torna-se essa estrutura, demarcando e ressaltando a característica pessoal e seu 

comportamento e influindo, dessa forma, na própria afirmação identitária. 

Outras práticas guiadas por essa ideia são as propostas colocadas pelo exercício de se 

olhar e de confiança, narrados pelos professores Renan e Rosana. Na proposta de Renan, 

estimula-se o olhar e a percepção do outro. Rosana indica o exercício de confiança, que 

consiste em se jogar de costas para que os outros o segurem. Ela relata que, a princípio, há 

muita resistência, mas que esta vai se quebrando conforme a atividade se desenvolve. 

Vinicio também situa a questão corporal quando, em aula de forma e conteúdo, revela 

aos alunos as maneiras do corpo se comunicar. O professor explana o trabalho com a 

performance e relata que desenvolveu com os alunos uma atividade de flash mob
47

 no Metrô 

Artur Alvim, próximo à escola, em São Paulo. Essa performance consiste em um evento 

aparentemente espontâneo, mas que é coreografado em massa, podendo iniciar com uma 

pessoa até aglomerar centenas. O intuito é surpreender um público desavisado e aproximá-lo 

da arte e/ou de causas que esta queira comunicar. 

O professor trabalha também com o teatro fórum de Augusto Boal, que consiste em 

levantar um problema por meio da cena, demonstrando o lado do opressor e o do oprimido. 

No momento do ápice, a cena é aberta ao público para que este interfira em seu andamento 

com sugestões para o problema. Um exemplo com teatro fórum é citado pelo professor por 

meio de texto de Bertolt Brecht, do qual destacamos um excerto: 

 

A infanticida Marie Farrar 

Marie Farrar, nascida em abril, 

Menor de idade, raquítica, sem sinais, órfã 

Até agora sem antecedentes, afirma  

Ter matado uma criança, da seguinte maneira: 

Diz-se que, com dois meses de gravidez 

Visitou uma mulher num subsolo  

E recebeu, para abortar, uma injeção  

Que em nada adiantou, embora doesse.  

Os senhores, por favor, não fiquem indignados, 

Pois todos nós precisamos de ajuda, coitados [...]. (BRECHT, 2000, p. 40)  

 

O público, por intermédio do teatro fórum, é indagado sobre a culpa da infanticida 

Marie Farrar. O propósito desta prática é fazer as pessoas compreenderem que são 

protagonistas de questões que podem ser reais e próximas. Para Vinicio, o objetivo é refletir 
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antes de opinar. O professor ainda exercita a leitura de textos gregos, comédias, tragédias, e 

também relata a leitura de textos de Plínio Marcos. 

Renan, Márcia e Valéria descrevem as práticas com os jogos teatrais de Viola Spolin, 

que, de acordo com Silva (2016), consistem em utilizar a criatividade como habilidade para 

resolver os problemas propostos, por meio de um grupo e um objetivo empregado para a cena. 

Para essa autora: 

 

[...] o trabalho com jogos permite uma sequência gradual de experiências 

que proporcionam avanços do gesto espontâneo presente na improvisação, 

para a decodificação deste gesto como uma estrutura de linguagem. Tudo 

isto com uma intencionalidade cada vez maior. (SILVA, 2016, p. 73) 

 

Nas palavras de Silva (2016), os exercícios com os jogos e as experiências deles 

resultantes conduzem ao aprimoramento do que era gesto espontâneo. Nesse sentido, a prática 

de improvisação, à medida que se desenvolve, ganha uma intencionalidade maior dentro da 

linguagem teatral. Sendo assim, o trabalho realizado com a linguagem passa a construir 

conteúdos por meio da forma estética. 

Valéria expõe também o trabalho com os jogos dramáticos e Márcia cita, nesse 

caminho, o uso dos jogos de Slade, cuja prática, de acordo com Silva (2016), tende a ocupar-

se da espontaneidade, sem a necessidade de uma plateia. Dessa forma, o jogo dramático não é 

elaborado para ser levado a público, porém, não deixa de ser uma encenação da realidade, 

provocando vivências de grupo. Logo, o objetivo a ser alcançado nesta atividade é a 

espontaneidade. 

Entre outros pontos descritos pelos entrevistados, destacam-se o aquecimento vocal e 

corporal passado por alunos e ex-alunos envolvidos com a música e o teatro, no grupo de 

Rosana. Na aula que foi conduzida por Márcia também foram realizadas essas práticas. Deste 

modo, Valéria comenta que as atividades executadas variam de acordo com o grupo e Renan 

propõe fazer o que não foi feito, para sair do senso comum. 

No que diz respeito às percepções dos professores em relação aos alunos e 

ressonâncias advindas da prática teatral, identificamos o comportamento, a responsabilidade e 

o comprometimento na fala do Professor Renan, que informa serem essas as primeiras 

mudanças observadas nos discentes. Nesse caminho, o relato de Márcia também ressalta que o 

aluno passa a administrar sua vida escolar, apresentando melhores resultados nas matérias, 

além de cuidar do espaço do qual faz parte, uma vez que o educando passa a desenvolver 

responsabilidade e autonomia, despertando, assim, para ações de protagonismo na escola. Na 

escola de Renan, observamos que os alunos participaram da pintura da escola e também da 
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gincana, que muitas vezes se pauta em ações sociais, quando doam alimentos e outros 

produtos para lugares e pessoas necessitadas, sem, no entanto, receber alguma premiação em 

troca. As consequências são evidenciadas também em sala de aula, em relação às disciplinas 

cursadas. Márcia reflete que, embora os resultados não correspondam à totalidade do 

aproveitamento, ainda assim isso mostra uma melhora significativa do desempenho do aluno. 

Segundo ela, a eficácia da prática teatral também abarca o aluno enquanto espectador, pois o 

espetáculo assistido tem o debate de ideias com os integrantes do grupo e com a professora, 

instigando reflexões. 

A docente Valéria fala sobre a capacidade de realização, sobre acreditar em algo e 

concretizá-lo, a despeito das montagens das peças teatrais e, ainda, estar apoiado em grupo, o 

que imprime também o sentimento de pertença. Assim como os professores Renan e Rosana 

afirmam, o aluno desenvolve outra maneira de olhar e perceber o que está à sua volta, 

ganhando visibilidade, segurança e confiança tanto na escola quanto fora dela, ao criar 

coragem para se expressar e questionar. Essa ideia corresponde à observação feita pelo 

professor Vinicio, que percebe a reflexão diante de questões apresentadas pela rotina da 

prática teatral. Isto provoca novos olhares para determinadas questões, como carreira, relações 

familiares, entre outras apontadas por Renan. 

A exemplo das entrevistas, percebe-se que a prática teatral atravessa os portões da 

escola, pois, fazendo uma analogia com os princípios hologramático e recursivo, 

respectivamente, a prática teatral está inserida na vida do jovem, assim como sua vida está 

inserida na prática teatral. Desse modo, o princípio hologramático: 

 

[...] põe em evidência este aparente paradoxo das organizações complexas, 

em que não apenas a parte está no todo, como o todo está inscrito na parte. 

Assim, cada célula é uma parte de um todo – o organismo global –, mas 

também o todo está na parte: a totalidade do patrimônio genético está 

presente em cada célula individual; a sociedade está presente em cada 

indivíduo, enquanto todo, através de sua linguagem, sua cultura, suas 

normas. (MORIN, 2003, p. 94) 

 

Enquanto a parte está no todo e o todo está na parte, verifica-se que acontece entre 

ambos uma recursividade, de maneira que o todo se imprime na parte e esta, por sua vez, 

exerce influência no todo. Assim, “[...] na lógica recursiva, sabe-se muito bem que o 

adquirido no conhecimento das partes volta-se sobre o todo” (MORIN, 2015, p. 75). Dessa 

maneira, o conhecimento é adquirido pelas partes por meio do todo e pelo todo por meio das 

partes, que se envolvem em um movimento constante de produção e reprodução de 

conhecimento. 
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Esta ideia dialoga com o pensamento de Rosana: “[...] Então, teatro pode estar no 

diálogo, pode estar na apresentação de um trabalho de biologia... Por que a gente enxerga o 

teatro só no palco e não na vida?” 

Essas ressonâncias, em recursividade apontada acima, refletem-se, além de nos alunos, 

nos professores. O teatro ecoa nos discentes, que ressoam nos docentes e estes, por sua vez, 

têm sua prática modificada, tanto nas atividades teatrais quanto em seu exercício em sala de 

aula, com outras disciplinas. Por meio das entrevistas, enxerga-se que todos continuam 

estudando em cursos livres e pós-graduações na área teatral. 

As mudanças atingem também a vida e a carreira dos professores. Renan afirma que 

não aceitou ir para escola de tempo integral e não quis ser coordenador pedagógico da 

instituição em que leciona, porque em ambos os casos isso afetaria o seu trabalho com o 

grupo de teatro. Já Márcia elaborou sua tese de doutorado baseada na própria experiência e 

faz questão de continuar lecionando na escola em que dirige o seu grupo. Valéria conta que só 

não desistiu de lecionar porque o grupo de teatro lhe traz motivação e que faz funcionar o que, 

em sala de aula, não funciona. Os professores Renan, Márcia e Rosana abordam a afetividade 

que é criada com o grupo de teatro, falam sobre a convivência que se modifica de forma a 

criar laços que irrompem na vida pessoal, como no caso de Márcia que, quando estava doente, 

foi cuidada em alguns momentos pelos alunos de teatro. Rosana, por exemplo, se entristece 

cada vez que um aluno do grupo de teatro vai embora e, ao mesmo tempo, fica feliz por vê-lo 

amadurecido. O professor Vinicio sente um retorno muito maior do que aquilo que transmite, 

alegando ser um provocador de situações. Valéria comenta que, com o trabalho realizado com 

as práticas teatrais, ganha fé de que é possível continuar a trabalhar na Educação e obter bons 

resultados. Percebemos que os ecos da prática teatral ultrapassam os alunos e professores e, 

como já mencionado, repercutem para além dos muros da escola.  

Embora tenhamos como pano de fundo o aspecto legal da atividade teatral, 

representado pela Lei nº 13.278/2016, presenciamos um vigor que independe desta para 

existir. Verificou-se que em nenhuma escola a lei é discutida de forma efetiva. Renan diz que 

conversa com parceiros de outras escolas sobre isso e que não é vista essa discussão entre os 

professores de Artes; estes acabam por se restringir às Artes Plásticas, não sendo considerados 

o Teatro e a Dança, por exemplo. A professora Márcia comenta que na escola em que leciona 

não foi necessária tal conversa, porque ela já trabalha com o Teatro e, dentro dessa 

linguagem, aborda as outras, pois ele permite a interdisciplinaridade. Quando a escola mudou 

de diretor, este deu apoio às atividades de Márcia, dando a entender que não seria necessário 

discutir, já que ela trabalhava com as linguagens. Valéria expõe que em sua escola a lei não é 
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considerada. Nos 23 anos em que coordena o grupo de teatro, este já foi um projeto da escola, 

mas, após um desentendimento com a direção, em 2005, o grupo desvinculou-se da escola e 

se tornou um projeto parceiro. Os integrantes utilizam o teatro da escola, que é precário, para 

ensaiar e apresentar. A utilização do espaço é o apoio oferecido atualmente, propiciando 

também aos alunos da escola conhecer o trabalho desenvolvido pelo grupo de teatro.  

Rosana diz que a lei, em sua teoria, é diferente da prática. Embora haja discussões 

entre os professores sobre a importância das Artes, elas se fixam em como conseguirão 

viabilizar os trabalhos pretendidos. Vinicio dá a entender que não adianta a implantação da lei 

se o professor não tem ferramentas específicas de sua área. 

Entende-se que a Lei nº 13.278/16 não é discutida nas escolas e que, se implantada, 

faltariam recursos para sua prática. É importante dizer que não é a obrigatoriedade legal que 

impulsiona o trabalho, mas sim o envolvimento, o comprometimento, tanto de alunos quanto 

de professores, que acontece com base na proposta desenvolvida. Assim como Pennac (1993) 

afirma que ler não é um verbo que se conjuga no imperativo, vimos que a prática teatral se 

torna positiva por ser viva, ter significado e não ser imperativa. 

Pensando novamente no princípio hologramático e na relação entre as partes e o todo, 

os professores entrevistados destacaram outras questões de seu cotidiano de trabalho. Um 

ponto colocado pelo professor Renan teve a ver com a discussão sobre a reforma do ensino 

médio
48

 que ocorre na atualidade. Ele não se coloca a favor da reforma, mas diz que é 

necessário um debate a esse respeito, pois o ensino médio, hoje, encontra-se sem foco, sem 

direcionamento e sem possibilidades de escolha aos jovens. O professor também comenta 

que, na ocasião da reorganização escolar, a escola e os alunos mobilizaram-se e, para isso, o 

grupo de teatro fez uma intervenção, com grande alcance na mídia, impedindo, assim a 

reorganização daquela escola e demonstrando a força do jovem. Apesar de relatar um ensino 

médio sem propósitos específicos a essa faixa etária, as práticas teatrais aplicadas a essa série 

têm resultados positivos, diferentemente do ensino fundamental. O professor conta que o 

grupo está em processo de construção de uma identidade, mas que é possível perceber essa 

identidade se formando com base em questionamentos. A esse respeito, Lowen (1979, p. 16) 

afirma que “o senso de identidade provém de uma sensação de contato com o corpo. Para 

saber quem ele é, o indivíduo precisa ter consciência daquilo que sente”.  

Nesta direção, Renan diz que no teatro os jovens podem ser o que quiserem, algo que 

não é possível no ambiente duro da escola, com cobranças e prazos que não se importam com 
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o sujeito. Percebe-se o espaço teatral como oposto ao da escola, operando-se, dessa forma, o 

princípio dialógico, pois este “[...] nos permite manter a dualidade no seio da unidade. Ele 

associa dois termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos” (MORIN, 2015, p. 74). 

Entende-se que o ambiente duro da escola é complementar e antagônico ao espaço teatral que 

viabiliza o acesso à sensibilidade, uma vez que, mesmo sendo antagônicos, a dialogia implica 

o entrelaçamento do que está, aparentemente, separado. O ambiente joga com a dinâmica 

entre o limite e a possibilidade, entre a falta de condições e os desafios que impulsionam, 

gerando uma resistência criativa e inovadora. 

Próximo a essa questão, Márcia questiona: por que não é possível haver afetividade na 

Educação? Isso é algo que a prática teatral pode proporcionar, como afirma Rosana ao dizer 

que os integrantes do grupo ficam ricos em experiências humanas e, segundo os alunos de 

Renan, passam a enxergar as pessoas de forma diferente. Entende-se o enxergar como 

perceber o outro com o devido respeito às suas diferenças e similaridades, compreendê-lo 

como um sujeito.  

A professora Valéria comenta que a situação da Educação está tão deteriorada que 

somente continuou em sala em razão da prática teatral que coordena, pois as atividades 

reverberam em suas aulas. Em contrapartida, a entrevistada declara que, atualmente, há 

muitos professores da rede pública do estado de São Paulo que não buscam se renovar, 

ficando desestimulados no processo escolar.  

Nessa mesma direção, Márcia diz que prefere pagar um preço alto financeiramente 

para continuar na rede pública, afirmando que resiste por uma questão ideológica. O professor 

Vinicio também apresenta semelhança com as falas dos demais entrevistados, ao informar que 

no momento presente há um sucateamento das Artes na Educação, que, de acordo com a fala 

da professora Márcia, não se restringe às escolas da rede pública, pois, segundo a 

entrevistada, muitas escolas particulares usam o teatro como um produto para datas 

comerciais, desprezando assim o aprendizado da linguagem. 
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4 O CAMINHO 

 

Com base nas entrevistas realizadas, apresentamos agora o estado estético e o estado 

poético como eixo temático que serviu de encadeamento para as leituras realizadas. Houve a 

necessidade de evidenciar também as observações colocadas pelos interlocutores, para que 

fosse possível compreender as dificuldades enfrentadas pelos professores em sua trajetória, 

apontadas tanto nas práticas teatrais quanto no sistema educacional.  

 

4.1 O SENTIDO ESTÉTICO E POÉTICO 

 

Esta pesquisa procurou captar, entre outras ressonâncias, a noção de sensibilidade por 

meio da prática teatral, refletida nos alunos e observada pelos professores envolvidos com 

essa atividade. A sensibilidade foi definida aqui como um fio condutor a perpassar as 

percepções, de maneira a talhar olhares e sensações, que impulsionariam a atitudes, gestos, 

manifestações já influenciadas por essa linha. Nesse sentido, são expostas as noções relativas 

ao eixo temático proposto. 

Os estados estético e poético, neste trabalho, são manifestos primeiramente pela 

experiência: dos professores enquanto alunos de teatro e sua vontade de estender essa mesma 

experiência a outros, no caso, seus alunos. Morin (2003) defende a estética além da arte 

propriamente dita, ou seja, a arte provoca ressonâncias que ecoam em seu interior, emergindo 

estados que nutrem a vida. 

Quanto às ressonâncias advindas da prática teatral observadas nos alunos, a professora 

Márcia afirmou que o aluno se transforma. Começa a participar das atividades da escola, 

passa a pertencer à escola e a escola a ele. A relação entre os alunos também foi abordada, 

sendo percebida como “mais humana” pela professora Rosana, entendida dessa forma como 

sensível e respeitosa. Desse modo, a experiência promove novos olhares, novas posturas, que 

foram relatados na entrevista, assim como leituras de mundo conjugadas com o olhar da arte, 

um olhar poético. 

Outro ponto que deve ser colocado é o da afetividade. As narrativas transmitem a 

sensação do grupo de teatro como um lugar confortável, seguro e amistoso, porque as 

relações se modificam, tanto entre os alunos como entre alunos e professores. Morin (2000) 

assinala que “há estreita relação entre inteligência e afetividade: a faculdade de raciocinar 

pode ser diminuída, ou mesmo destruída, pelo déficit de emoção; o enfraquecimento da 
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capacidade de reagir emocionalmente pode mesmo estar na raiz de comportamentos 

irracionais” (MORIN, 2000, p. 20). O desenvolvimento da inteligência, portanto, está 

intimamente ligado ao mundo afetivo, que funciona como mola propulsora, ao despertar 

paixões e curiosidade acerca de algo. 

Um dos pontos comentados pela professora Márcia foi que o espetáculo gera um 

impacto nos espectadores, repercutindo em debates e reflexões após as apresentações. Esse 

fato demonstra que não somente os comprometidos com a peça teatral são envolvidos pelo 

estado estético e poético, mas também quem a assiste. 

 

4.2 OBSERVAÇÕES 

 

Os professores apresentaram dificuldades em relação tanto às atividades teatrais 

quanto ao cotidiano escolar. Os reveses encontram-se e se influenciam reciprocamente, dando 

continuidade à trajetória dos envolvidos com a prática teatral, em suas vidas na escola e fora 

dela.  

Com relação às práticas teatrais, foram relatadas e observadas em alguns grupos: a 

ausência de teatro para a realização de ensaios e apresentação de espetáculos, a precariedade 

dos locais utilizados para a execução das atividades, a ausência de equipamentos para a 

veiculação das peças teatrais, como aparelhagem de som e iluminação. 

Um ponto em comum aos entrevistados gira em torno da não remuneração pelas 

aulas de teatro, pelo fato de constarem como atividades extracurriculares e não estarem 

em folha de pagamento. Também foi apontada a má remuneração pelas disciplinas que 

lecionam na escola. A professora Valéria relata, inclusive, que se não fosse o trabalho que 

desenvolve com o teatro, já teria desistido de lecionar, tamanhos os obstáculos 

enfrentados. Ela ainda menciona o estado de saúde de professores, pois muitos se 

encontram afastados e outros, apesar de fragilizados em termos de saúde, continuam no 

exercício das atividades. 

Essa narrativa se entrelaça com as ideias de Vinicio, cuja fala demonstra que os 

professores, em sua maioria, ficam prostrados em situações diversas e acabam por executar 

um trabalho automático e conteudista, com a finalidade de cumprir as obrigações junto à 

escola, aos alunos e manter a sobrevivência. 

Além das situações apresentadas, Renan alerta para o ensino médio que se configura 

como perdido e sem foco. Diz que não são ofertadas escolhas para os alunos e que realmente 
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se faz necessária uma discussão acerca dos jovens. A escola, segundo Renan, é um ambiente 

duro por si só, com cobranças por parte de professores, dos pais e dos próprios alunos, e todos 

têm de administrar isso. A dedicatória contida no livro A cabeça bem-feita, de Edgar Morin, 

cabe nesse contexto: 

 
Este livro é dirigido a todos, mas poderia ajudar particularmente professores 

e alunos. Gostaria de que estes últimos, se tiverem acesso a este livro, e se o 

ensino os entedia, desanima, deprime ou aborrece, pudessem utilizar meus 

capítulos para assumir sua própria educação. (MORIN, 2003, p. 6) 

 

Morin (2003, p. 11) sugere uma autonomia do espírito, já que “a missão do didatismo 

é encorajar o autodidatismo [...]”. O autor afirma que o ensino deve conduzir a uma cultura 

que propicie a compreensão da condição humana. 

Entretanto, ainda segundo Morin (2003), a escola contribui para a fragmentação de 

compreensões e conhecimento, impedindo as aptidões naturais e o exercício de 

contextualização dos saberes e sua integração. 

Em um caminho próximo, Vinicio pondera que é interessante sucatear a arte, porque 

ela provoca criticidade. Então, não há o amparo necessário por parte de um órgão ou uma lei 

para que as linguagens artísticas se concretizem. Quanto à postura de algumas escolas em 

relação à atividade teatral, Márcia comenta que as escolas particulares, principalmente, não 

fazem uso apropriado da linguagem teatral, tratando o espetáculo como uma mercadoria a ser 

apresentada em festividades, o que ocasiona uma prática superficial. 

Apesar das dificuldades acima apresentadas, vimos de forma clara e enfática que o que 

prevalece é uma grande resistência, que é 1) educacional, porque parte de um processo 

iniciado dentro da escola, consistindo no ato de ensino por meio de linguagem que possibilita 

o aperfeiçoamento de capacidades morais, intelectuais e físicas; 2) política, porque evidencia 

o jovem como construtor de sua própria identidade a partir de suas experiências com o teatro, 

colocando-o também como protagonista de atividades, tanto dentro como fora da escola, no 

que tange às diversas questões; e 3) estética, porque interfere no sentir: o jovem começa a 

sentir o gosto do que é partilhar o sensível. 

Inicialmente, esta pesquisa tinha como interesse verificar a ressonância da 

sensibilidade no aluno, de acordo com a percepção do professor; porém, a investigação 

apontou 15 ressonâncias e quatro dificuldades que se estendem aos professores. As 

ressonâncias foram: sensibilidade; reflexão; transformação; experiência; identidade e 

construção da identidade; coletividade; conhecimento; protagonismo; resistência; participação 
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na escola; conservação e manutenção da escola; sentimento de pertença; leitura de mundo; 

afetividade; vida profissional e acadêmica. Como dificuldades, foram apresentados: o sistema 

educacional, a escola, o ensino médio e a precariedade, diretamente enfrentados pela 

resistência dos alunos. 

Apesar disso, vimos que a escola pública é conceituada pela mídia, de forma quase 

generalizada, como uma instituição que está sucateada. Embora vista dessa forma rasa, 

superficial e preconceituosa, a instituição, como foi verificado nesta pesquisa, conseguiu 

alcançar os objetivos propostos pela Educação, demonstrando ainda ser um dos órgãos 

públicos que funcionam, dadas as diversas dificuldades. A escola, constituída por uma 

coordenação, direção, professores e alunos, faz-se presente e se transforma em sujeito ativo 

na comunidade na qual está inserida, fazendo uma ponte com a diversidade de cada 

indivíduo e criando oportunidades para aprendizado, reflexão, interação e relacionamento, 

sendo capaz de “semear os sonhos de beleza que se encontram no nascedouro de  um povo” 

(ALVES, 2015, p. 27). 

A rede de ideias ilustrada pelo Esquema 1, a seguir, procura representar as várias 

formas que tomaram as entrevistas. Distingui-las não tem o intuito de favorecer um traço ou 

outro, mas sim de representá-los de acordo com as leituras realizadas, com a tarefa de melhor 

sintetizá-las. Ao retratar a rede, procuramos evidenciar as atuações em conjunto de seus 

elementos, a exemplo do pensamento complexo, cujas articulações envolvem a representação 

em redes para melhor organização do pensamento. A complexidade propõe a ideia de tecer 

em conjunto, ao estabelecer “constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela 

coloca o paradoxo do uno e do múltiplo” (MORIN, 2015, p. 13). 

Nota-se que, por meio da rede, a compreensão das interações e relações ganha 

visibilidade, constituindo-se como um entrelaçamento de olhares. A rede sintetiza a ideia de 

que, ao realizarmos a prática teatral, esta nos afeta, gerando ressonâncias que interagem umas 

com as outras. Nesse processo emergem as dificuldades (embora a linguagem teatral esteja 

respaldada de maneira legal), que nem sempre estão relacionadas diretamente com a prática 

teatral e sim com aspectos da escola, do sistema educacional e do ensino médio. A resistência 

é uma ressonância que enfrentará diretamente as dificuldades, fortalecendo a própria prática 

teatral. A rede colabora, dessa forma, para a compreensão do fenômeno estudado. 
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Esquema 1  Rede traçada com base nas entrevistas 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As falas dos professores evidenciaram, além das ressonâncias que foram buscadas, a 

persistência e resistência por parte dos alunos e professores. Neste ponto do caminho, 

verificamos um panorama com cores e traços diversos, que serão apresentados a seguir. Nem 

tudo, na verdade, são cores e muitas vezes se apresentam preto no branco, assim como os 

trajetos se apresentam ora curvos, ora retos, de acordo com o momento.  

As entrevistas  indicaram dificuldades em algumas escolas, não somente em relação às 

práticas teatrais, mas também à escola e, por que não dizer, ao sistema educacional como um 

todo, já que a escola é um reflexo deste. 

 Os relatos abrangeram a precariedade dos locais de ensaio; é possível dizer que quase 

todos são espaços cuidados pelos alunos que os utilizam para as atividades teatrais, sendo a 

manutenção feita por eles próprios. Entre limpeza, improviso de cortinas, de objetos e cenário, 

os depósitos da escola compõem-se como espaço cênico.  

 O trabalho que os professores entrevistados fazem com a prática teatral sobrepõe-se às 

obrigatoriedades que envolvem a prática em sala de aula e, muitas vezes, contribui para haver 

continuidade do trabalho em classe, o qual, sem a motivação do teatro, seria mais difícil, de 

acordo com algumas entrevistas. A prática teatral torna-se, então, um espaço acolhedor dentro 

da escola, que por muitas vezes é um ambiente duro. Assim, percebe-se que a escola, com 

todas essas dificuldades, ainda é um aparato que funciona, na medida em que permite e 

promove práticas que proporcionam o desenvolvimento do discente. 

Os professores e alunos envolvidos com o teatro atrevem-se no sentido de intervir, 

criar e participar das atividades da escola, por meio de eventos, do grêmio, reuniões e 

manifestações, bem como cuidam da instituição na qual estudam, zelando pela manutenção e 

conservação do espaço. Essa evidência revela o sentimento de pertencimento à escola, de 

pertencimento ao grupo de teatro que, por sua vez, traduz-se em uma construção de 

identidade, ao perceber-se em relação com o outro e com o mundo ao redor. O jovem se 

reconhece como membro de um grupo, integrante de seus valores e interesses. Desse modo, 

atua como protagonista do meio em que vive. Ele acredita e sonha.  

Segundo Alves (2015), as escolas dedicam-se a ensinar o conhecimento científico, 

indispensável para a realização dos sonhos; porém, elas não ensinam a sonhar: “as escolas se 

dedicam a ensinar os saberes científicos, visto que sua ideologia científica lhes proíbe lidar 

com os sonhos, coisa romântica!” (ALVES, 2015, p. 26). Embora seja indispensável essa 

forma de conhecimento,  
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[...] há algo que a ciência não pode fazer. Ela não é capaz de fazer os homens 

desejarem plantar jardins. Ela não tem o poder de fazer sonhar. Não tem, 

portanto, poder de criar um povo. Porque o desejo não é engravidado pela 

verdade. A verdade não tem o poder de gerar sonhos. É a beleza que 

engravida o desejo. São os sonhos de beleza que têm o poder de transformar 

indivíduos isolados num povo. (ALVES, 2015, p. 26) 

 

O sentido de identidade e pertencimento é revelado no excerto acima. A prática teatral 

mostra grande potencial para alimentar o sonho, já que demonstrou gerar ressonâncias tanto 

nos alunos quanto nos professores que com ela trabalham. Segundo os entrevistados, as 

relações se modificam, tornam-se mais humanas. Entende-se a sensibilidade no trato com 

outras pessoas, o que leva a vínculos de afetividade. A sensibilidade, porém, se entrelaça nos 

envolvidos e em seus sonhos, ocasionando o extravasamento para suas vidas. Nesse caso, a 

sensibilidade atua como um fio condutor, a perpassar e costurar pensamentos, ações e 

idealizações. 

Sonhar é um ato de resistência. E resistir, nesse caso, permite ressignificar a vida 

dentro da escola e fora dela. As ressonâncias da prática teatral continuam no cotidiano, 

colocando significado em cada gesto e olhar. Esse sentido é necessário em um período tão 

conturbado em que a escola se torna palco de disputas políticas, em vista de medidas que 

comprometem o andamento e o funcionamento da rotina educacional, sem motivos 

compreensíveis e claros. 

A resistência se mostra também pela continuidade do trabalho independentemente da 

regulamentação da lei, por se acreditar nele. Em relação à Lei nº 13.278/2016, este estudo 

demonstrou que nem todos tomaram conhecimento dela e, ainda, que ela não é comentada em 

reuniões nas escolas entrevistadas. Isso se justifica por ser uma lei recente, por já haver 

professores que trabalham com propostas nesse âmbito e, também, por um desconhecimento 

do potencial das artes, cuja importância ainda é marginalizada em diversos meios. 

As ressonâncias provocadas nos professores os levaram a buscar conhecimentos na 

área teatral em cursos como pós-graduação e especialização. Verificou-se também que 

escolhas profissionais foram feitas levando em consideração o grupo de teatro; em um dos 

casos, os alunos auxiliaram no tratamento de saúde da professora, indo até sua casa. As 

entrevistas revelaram que laços de afetividade entre alunos e professores foram criados e se 

estabeleceram, perdurando ainda que o aluno tenha saído do grupo. 

As narrativas indicaram que a experiência tem um peso significativo em relação às 

escolhas feitas pelos professores, quando optaram por trabalhar o teatro na educação e quando 

já estavam imersos nesse universo, juntamente com os alunos. 
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Os jovens, por sua vez, devido à experiência com a prática teatral, buscam trilhar 

profissionalmente o caminho da dança e do teatro, o que nos leva novamente ao excerto de 

Guigue (2005, p. 324): “[...] Uma experiência de vida põe em jogo muito mais coisas do que 

nosso simples gosto, ela põe em jogo nossa própria existência e aquilo que somos”. 

As ideias observadas e relatadas nas práticas teatrais lembram o que Rancière (2009) 

propõe como arte política-estética, pois nascem de uma necessidade de reflexão sobre o 

mundo, de uma visão crítica, de muitas vezes se encaminhar na direção contrária à dos 

padrões estabelecidos, inspirando-se primeiramente em questões políticas para depois se 

configurar esteticamente. 

O teatro demonstra, assim, que não permanece somente como uma linguagem, mas 

repercute além dos muros da escola, entrelaçando-se à vida dos envolvidos com esta arte. 

Essa evidência nos traz o pensamento de Morin: “[...] em toda grande obra, de literatura, de 

cinema, de poesia, de música, de pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a 

condição humana” (MORIN, 2003, p. 45). 

O contato com essas pessoas, alunos e professores, trouxeram-me, enfim, de volta à 

minha própria vivência no ensino médio, com o meu grupo de teatro. Novamente senti o 

alento que movimenta os jovens, em sons que ecoam de forma vibrante. O ar que se respira 

nesse caminho possui vários aromas; em cada curva pode estar uma surpresa, e que seja esta, 

a poesia que tece a vida e que permite o sonho. 
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