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RESUMO 
 

Este trabalho aborda o processo de criação e desenvolvimento do 

Projeto Arte em Cena, realizado na Escola Estadual Plínio Barreto, na cidade 

de São Paulo, e inclui a apresentação e análise da trajetória do grupo de 

teatro estudantil (de 2007 a 2014), de mesmo nome, seu processo de 

criação, as montagens e apresentações teatrais na escola e fora dela. A 

pesquisa trata do teatro como prática de liberdade e sua possibilidade de 

proporcionar a oportunidade de adolescentes, educandos e ex-educandos da 

escola pública, ampliarem a habilidade de criação, bem como o processo 

criativo e construtivo como facilitador do desenvolvimento de potencialidades 

de vivência na sociedade atual, com participação ativa e de modo mais 

humanizado. Parte da premissa de que a arte - o teatro – constitui-se de uma 

ação educativa crítica e transformadora, e utiliza os pensamentos de Edgard 

Morin, Paulo Freire e Lev Vigotski, em uma perspectiva histórico-cultural, e as 

teorias e práticas teatrais de Constantin Stanislavski e Augusto Boal, para 

promover uma investigação apoiada na abordagem qualitativa com caráter de 

pesquisa-ação aliada a pesquisa etnográfica, implicada diretamente na 

participação dos sujeitos envolvidos. O trabalho desenvolveu uma proposta 

metodológica em um processo dialógico-crítico-participativo e que entende 

que os alunos podem tornar-se agentes fortalecedores e produtores de arte e 

cultura.  

 

Palavras-chave: Arte em Cena, teatro, arte, adolescentes, escola 
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ABSTRACT 
 

The present work discusses the Art on Stage Project, its creational and 

development process, held at the State School Plínio Barreto in São Paulo 

county, and also includes the analisys of the projects student theater 

company (2007-2014), a teen’s group that holds the same name, and 

evaluates its creative process, assemblies and performances that took place 

at school and beyond. This research assumes that the theater concept is a 

practice of freedom and a possibility to provide the opportunity for public 

schools students and alumni to expand their ability to create as well as to be 

part of a constructive process, and also assumes theather as a facilitator of 

their potentialities development in today's society, with an more human and 

active participation. I take the premise that art - theater - constitutes a critical 

and transformative educational activity, and I use Edgard Morin, Paulo Freire, 

and Lev Vigotski thoughts, in a historical and cultural perspective, as well as 

theatricals Constantin Stanislavski and Augusto Boal theories and practices, 

to promote a qualitative approach investigation assumed as action research, 

that includes the direct participation of the students involved in the process. 

This work developed a methodology which reframed action research due to a 

critical-dialogical and participatory process that understands that students can 

become empowering agents and art and culture producers. 

 

Key-words: Art on Stage, theater, art, teens, school 
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RESUMEN 
 

En este trabajo abordaremos el proceso de creación y desarrollo del 

Proyecto Arte en Escena, hecho en el Colegio Estatal Plínio Barreto, sito en 

la ciudad de San Pablo donde incluye la presentación y el análisis de la 

trayectoria del grupo de teatro estudiantil (desde 2007 a 2014), con el mismo 

nombre, el proceso de creación, los montajes y las presentaciones teatrales 

dentro y fuera de la institución educativa. Al fin y al cabo esta investigación 

trata del teatro como práctica de libertad y la posibilidad de proporcionarles 

una oportunidad a los adolescentes alumnos y ex-alumnos del colegio 

público, con el fin de ampliar la habilidad de creación, así como el proceso 

creativo y constructivo visto como facilitador del desarrollo de potencialidades 

de vivencia en la sociedad actual, con participación activa y de manera más 

humanizada. Doy inicio a partir de la premisa de que el arte- el teatro- se 

constituye a partir de una acción educativa crítica y transformadora y utilizo 

los pensamientos de Edgard Morin, Paulo Freire y Lev Vigotski, desde una 

perspectiva histórica-cultural y las teorías y prácticas teatrales de Constantin 

Stanislavski y Augusto Boal, para promover una investigación que se apoya 

en el abordaje de calidad con carácter de investigación-acción, implicado 

directamente en la participación de los sujetos involucrados. Este trabajo 

desarrolló una propuesta metodológica dentro de un proceso dialógico-crítico-

participativo y que se da por entendido que los alumnos pueden volverse 

agentes fortalecedores y productores de arte y cultura.  

 

Palabras-clave: Arte en Escena, teatro, arte, adolescentes, colegio 
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SUNTO 
  

Questo lavoro abborda il processo della creazione e sviluppamento del 

Progetto Arte in Scena, realizato nell' Scuola Staduale Plínio Barreto, nella 

città di San Paolo, e include la presentazione e analisi della traietoria del' 

gruppo del teatro scolastico (di 2007 a 2014), dell' stesso nome, suo processo 

di creazione, i montaggi e presentazione teatrali nell' scuola e fuora della. La 

ricerca tratta del teatro come pratica della libertà e sua possilità di 

proporcionare l' opportunità degli adolescente, alunni e lex alunni dell' scuola 

pubblica,  ampliando l'abilità della creazione, bene come il processo creativo 

e construtivo come facilitadore del' sviluppamento di potenzialità di vivencia 

nella società attuale, come partecipazione attiva e di modo più umanizato. 

Parto del' principio di che l' arte - il teatro - constituici di un' azione educativa 

creativa e transformatrice, e utilizzo i pensieri di EDGAR MORIN. PAULO 

FREIRE  e LEV VIGOTSKI, in una perspettiva storica - colturale, e le teorie 

praticche teatrale di CONSTANTIN STANISLAVSKI e AUGUSTO BOAL, per 

promovere un' investigazione appogiata nell' abbordagem qualitativa con 

carattere di ricerca - azione, implicata direttamente nella partecipazione dei 

soggetti ravvolgiti. Il lavoro ha sviluppato una proposta metodologica in un 

processo dialogico - critico - partecipativo e che intende che gli alunni 

possano diventare institore forti e producitori d' arte e coltura. 

 

Parole- chiave: Arte in Scena, Teatro, Arte, Adolescente, Scuola 
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INTRODUÇÃO 
 

O teatro, por intermédio de uma prática libertatória, pode proporcionar 

a oportunidade a adolescentes de várias idades, alunos e alunas de escolas 

públicas, ou melhor, educandos e educandas, de ampliar sua habilidade de 

criação. Esse processo criativo e construtivo permite a eles desenvolverem 

suas potencialidades de vivência e de convivência na sociedade, de modo 

mais ativo, integrados socialmente de modo mais humanizado, com mais 

conhecimento, conscientização e autonomia. 

A proposição acima não se limita a uma afirmação. É efetivamente 

uma questão que serve de indagação para o presente trabalho. Este ponto 

de partida proporciona outras proposições e questionamentos. Nesse 

sentido, parte-se da premissa segundo a qual a arte - o teatro - é uma ação 

educativa crítica e transformadora, que possibilita e estimula a imaginação 

criadora e o processo criativo de acordo com inúmeros pesquisadores, dentre 

os quais Lev Vigotski (1970), desenvolve a conscientização, o conhecimento 

e a autonomia estabelecida por meio das relações entre os sujeitos. A partir 

do teatro, buscam-se maneiras de vida para adolescentes na sociedade 

atual, de modo a permitir que exerçam suas potencialidades como sujeitos 

que pertencem a essa sociedade. 

De acordo com Paulo Freire, ao pensar na educação, é importante 

identificar homens e mulheres como sujeitos do processo educativo. 

“Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente 

enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer” (Freire, 1986, p. 

16). É tarefa do educador fortalecer a ideia de sujeito transformador da 

natureza, em uma educação que considera homens e mulheres como 

sujeitos, desalienados e que não aceitam uma concepção mecânica de 

consciência. 

Em Pedagogia da Autonomia, Freire, em “Primeiras Palavras”, ressalta 

a importância de fugirmos de fatalismos que imperam na educação, como: 

“[...] nada podemos fazer em relação a realidade social” (2011a, p.21), assim 

como fugirmos de qualquer tipo de discriminação social.  

Com efeito, adolescentes da Rede Estadual de Ensino sofrem 

discriminação frequentemente; convivem com fatalismos; muitas vezes são 
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marginalizados, situados e constituídos em teorias, políticas e práticas sociais 

dominantes que os conformam em diagnósticos, que os desconsideram e os 

excluem.  

Educadores que procuram desenvolver projetos diferenciados em 

escolas públicas, normalmente são desacreditados e desestimulados com 

frases como “isso não vai dar certo”. Inclusive, alguns educadores rotulam 

jovens de desinteressados pelos conteúdos escolares, apáticos ou 

indisciplinados. Educandos e educandas, por sua vez, entendem as aulas 

como chatas e sem sentido. Indaga-se sobre o que fazer diante desta 

realidade. A educação efetiva é oposição à latência social. Aferir, sem agir, é 

embalsamar o processo educativo.  

A arte supera essa perturbação. 
 

A arte é necessária para que o homem se torne capaz de 
conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária 
em virtude da magia que lhe é inerente. [...] A magia da arte 
está em que, nesse processo de recriação, ela mostra a 
realidade como passível de ser transformada, dominada e 
tornada brinquedo (FISCHER, p. 20 e 252). 

 

Com o intuito de ampliar a consciência das situações de opressão que 

se expressam na escola, articular as diferenças e estimular o 

desenvolvimento de uma imagem positiva de adolescentes frequentemente 

discriminados, esse trabalho procura, com o teatro, aumentar a sinergia entre 

educadores e educandos e fortalecer o grupo como sujeitos que pertencem à 

sociedade e atuam nela, a partir de uma educação libertadora, com 

responsabilidade social e política, “[...] considerando a educação um ato que 

subsidia a formação conscientizadora para a luta pelas classes 

desfavorecidas em função de melhores condições e o não conformismo pela 

dominação radical, seja ela de direita ou esquerda” (BARAÚNA, 2013, p. 

191). 

Professora efetiva de Arte no Estado de São Paulo desde fevereiro de 

2000, lecionei na E. E. José de Oliveira Orlandi no bairro de Itaquera e, 

somente quando alcancei uma pontuação considerável, pude indicar uma 

escola próxima à minha casa, para transferência. O pedido foi concretizado 

em 2007 e, em janeiro daquele ano, assumi, então, o cargo na E. E. Plínio 
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Barreto. Tratava-se de uma escola tradicional no bairro da Mooca na Zona 

Leste de São Paulo, Diretoria de Ensino Leste 5, que havia alcançado seu 

auge décadas atrás, com vagas disputadas entre as famílias da comunidade. 

Naquele momento, a escola estava desacreditada.  

Em maio de 2007, nasceu o Projeto Arte em Cena na escola, a partir 

do anseio de adolescentes – educandos do Ensino Fundamental ciclo II e do 

Ensino Médio – em participar de encenações teatrais. O encontro ocorreu 

também devido ao meu interesse, como pesquisadora, em fomentar este 

desejo em um projeto voltado para a minha formação como educadora de 

Arte e Teatro. Graduada em Educação Artística com licenciatura plena em 

Artes Plásticas e diversos cursos nas áreas de educação e teatro, além de 

mestre em Educação, Administração e Comunicação (área de Educação e 

Práticas Educativas no Brasil). 

O Projeto Arte em Cena tem alcançado resultados satisfatórios, 

colaborando com a aprendizagem dos estudantes ao aliar o conteúdo 

programático a novas metodologias de ensino, ao autoconhecimento e à 

compreensão humana, e estabelecer uma relação entre os diversos saberes 

contextualizados. 

Por ocasião do doutoramento, pensei na possibilidade de analisar o 

Projeto Arte em Cena, dele extrair outras proposições, e propor novos 

debates. Os resultados positivos na vida dos educandos, na minha vida 

pessoal e na realidade da escola, enfim, o trabalho como um todo motivaram-

me a buscar o doutorado com o intuito de realizar uma pesquisa nesse 

sentido, aliando a teoria à prática e, assim, investigar uma metodologia de 

teatro dentro da escola, principalmente na escola pública que, muitas vezes, 

não tem condições para realizar esse tipo de projeto.  

Meu projeto de teatro é dirigido a adolescentes, educandos da escola 

pública estadual, e pretende aprimorar o instrumental que utilizo nas aulas 

que ministro como educadora de arte, de teatro, combinando principalmente 

o pensamento de educadores como Edgard Morin, Paulo Freire e Lev 

Vigotski, e as teorias teatrais de Constantin Stanislavski e Augusto Boal. A 

fim de criar uma metodologia analítica, orientada por um referencial teórico 

consistente, penso em contribuir com o estudo das artes, da cultura, da 

educação tanto da sociedade em geral, como no ambiente escolar, mas 
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também com foco na atividade de outros educadores de arte em sala de aula 

e, até mesmo, de outras áreas do conhecimento. Trata-se, enfim, de um 

modo de colaborar com o desenvolvimento e aprendizagem dos educandos 

em geral.  

Ao buscar o doutorado, procurei um espaço em que a pesquisa 

interdisciplinar fosse possível, principalmente interligando arte, educação e 

história da cultura; e, ainda, em consonância com Paulo Freire que, em seu 

livro Pedagogia da Esperança (2011), estabelece a importância histórico-

cultural para o conhecimento e a conscientização. As pessoas não existem 

fora da história, sendo por ela condicionadas – não determinadas –, ao 

mesmo tempo que podem assumir-se como sujeitos criadores da história. Ao 

conhecer a história, adquirimos autonomia para tentar mudá-la e, sem 

história, perdemos a identidade e a consciência, pois é ela que diferencia 

homens e mulheres como seres histórico-sócio-culturais.  

Intenta-se, por meio desta tese, suprir uma necessidade que a 

sociedade e a escola possuem, principalmente a escola pública, 

desenvolvendo um trabalho educativo que tem como centro o educando que 

sente, pensa e habita o mundo, repleto de conteúdos a serem descobertos e 

potencialidades a serem exploradas, de modo a alavancar o desenvolvimento 

crítico desse sujeito que, ao mesmo tempo, aprende e ensina e só assim, 

com uma prática educativa libertadora e sendo respeitado, esse estudante 

poderá exercer o respeito dentro e fora da escola (FREIRE, 2011). 
 

Na concepção humanista de Freire, a aprendizagem se 
realiza através da constante problematização homem-mundo. 
É só no enfrentamento dialético entre o sujeito e o mundo 
que a aprendizagem acontece. Aprender exige uma 
confrontação efetiva de verdadeiros problemas. [...] Para 
Freire, aprender é arriscar-se, é inventar, é transformar 
(BARAÚNA, 2013, p. 194). 

 

O teatro pode ser um estímulo, um meio importante na construção do 

conhecimento de sujeitos, independentes de suas idades. Contribuir com o 

desenvolvimento crítico ao articular os saberes e contextualizá-los para, 

então, estabelecer relações entre as partes e o todo em um mundo 

complexo. Trabalhar com atividades teatrais e propiciar essa experiência 



!

! 20!

implica em mobilizar capacidades e habilidades para a vida do educando, na 

escola e fora dela. “Aproximar crianças e adolescentes das atividades teatrais 

é de fundamental importância, se quisermos pensar em formar espectadores” 

(DESGRANGES, 2003, p. 33).  

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo geral, investigar uma 

metodologia de ensino de teatro na rede estadual, e que pode ser utilizada 

em qualquer outro espaço, a partir da prática de liberdade, voltada para 

adolescentes de várias idades, desde os 11 anos, a fim de que esta 

linguagem artística possa contribuir para uma ação educativa crítica e 

transformadora, que leve ao conhecimento, à conscientização e autonomia 

dos sujeitos. Organizada a partir do processo criativo e do fortalecimento dos 

envolvidos, apresento uma concepção histórico-cultural do desenvolvimento 

humano inserido na complexidade de uma era planetária.  
 

Não podemos, em nossa abordagem dos problemas da 
educação, nos satisfazer com uma aceitação passiva desse 
meio ambiente. A eficiência de nossa mediação é, até certo 
ponto, dependente de nossa capacidade de modificar o meio 
ambiente. A educação, na verdade, é inseparável de nossa 
política social como um todo (READ, 2001, p. 329). 

 

A partir daí e, ainda, de acordo com o currículo do Estado de São 

Paulo, penso em promover a experiência estética e estésica do educando, 

ampliando suas habilidades e sua sensibilidade, tanto como fazedor quanto 

como leitor de práticas artísticas, considerando a potencialização da 

contextualização e da pesquisa.  

Criar é descobrir a si próprio e ao mundo através da atividade. “O criar 

livremente consistirá num processo dinâmico de poder desdobrar 

delimitações e com isso poder defini-las de novo” (OSTROWER, 2003, p. 

160). 

Este trabalho propõe, além disso, uma investigação que permita e 

apoie a continuidade das aulas de teatro semanais para os educandos da 

E.E. Plínio Barreto e o trabalho do Grupo Arte em Cena com educandos e ex-

educandos, com pesquisas sobre teatro, montagens e apresentações. Em 

um processo dialógico-crítico-participativo, entendo que os educandos podem 

tornar-se agentes fortalecedores como produtores de arte e cultura dentro da 
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pluralidade cultural, com as apresentações mensais no teatro da escola, 

abertas à comunidade, por exemplo, que têm como foco a formação de 

público, a pluralidade e a mediação cultural,  e,  ao divulgar este trabalho 

como uma prática importante dentro da escola, possa estimular novas 

propostas.  

Desde 2011, passei a integrar o Grupo de Pesquisa “Mediação 

cultural: contaminações e provocações estéticas”, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Neste grupo, várias têm sido as pesquisas e 

estudos principalmente sobre a idéia de mediação, palavra carregada de 

significações, como aponta a coordenadora do grupo Profa. Dra. Mirian 

Celeste Martins, ex docente do Instituto de Artes da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) e hoje da Universidade Presbiteriana Mackenzie: 
 
Cientes da diversidade e da riqueza dos múltiplos 
olhares possíveis a este emaranhado e complexo 
conteúdo, nos debruçamos para pinçar algumas de 
suas dimensões. Talvez o âmago desta proposição 
esteja conectado à busca de objetivos: Por que 
mediamos? Para ensinar arte ou para propor encontros 
significativos com ela? Pode a mediação cultural ser 
compreendida como contaminação estética? Estas são 
inquietações que atravessam o Grupo de Pesquisa 
“Mediação cultural: contaminações e provocações 
estéticas” (MARTINS, 2014, p. 248). 

 
 

Inquietações como essas, trago para este trabalho, pensando na 

mediação como contaminação estética, e o mediador aquele que provoca, 

contamina, que amplia a ação mediadora com proposições, ligadas ao 

diálogo. “Cada vez mais fica visível o modo como temos trabalhado com o 

conceito de mediação cultural, como ação e não como função. Afinal, 

mediamos para “ensinar arte” ou para propor encontros significativos com 

ela?” (Idem, p. 253). 

Nesse sentido, o que se pretendeu foi a criação de uma práxis 

diferenciada a partir de certa prática de liberdade. Liberdade entendida por 

Paulo Freire (1967) como uma conquista que exige permanente busca, uma 

busca pelo conhecimento por meio da educação em que todos devem ter 

acesso, uma busca em que educadores e educandos caminham juntos e se 

libertam em comunhão. O educador, nesse sentido, é um mediador que 
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respeita os saberes dos educandos em um diálogo libertador, na direção 

contrária à postura do professor autoritário que pratica o monólogo opressivo. 

Assim, o que se pretendeu foi a criação de uma práxis diferenciada a 

partir uma ação educativa libertadora que propõe uma relação de troca 

horizontal entre educador e educando; envolvendo adolescentes de diversas 

idades, tendo um método enquanto caminho epistemológico, a fim de 

compartilhar o trabalho realizado. Não se trata, vale dizer, da criação de um 

método pedagógico/didático, de uma espécie de “livro de receita” para ser 

seguido passo a passo, mesmo porque não existe receita, mas de “desenhar”  

possibilidades e provocar reflexões diversas, conforme destaca a Profa 

Mirian Celeste “[...] nossa tarefa é oferecer meios para que cada sujeito que 

participa de uma ação mediadora possa criar, e que sua criação alimente a 

criação de todos, construindo diálogos que permitam esta ampliação de 

pontos de vista que tanto enriquece” (MARTINS, 2014, p. 260). E que 

contribuem para a prática de liberdade de acordo com Paulo Freire. 

A pesquisa procura, ainda, contribuir para a formação, o 

aprimoramento e o desenvolvimento de outros educadores de Arte, podendo, 

conforme já apontado, estender-se a outras áreas do conhecimento, já que o 

foco é a educação, o processo de ensino e aprendizagem, tendo o teatro 

como um meio para isso, independente do conteúdo da própria disciplina 

Arte/Teatro, que deve ser preservado. Nesse sentido, propõe-se, por meio 

desta reflexão, promover um exercício de inserir o teatro na cultura, 

percorrendo territórios da arte como as linguagens artísticas, processos de 

criação, materialidade, forma-conteúdo, mediação cultural, patrimônio cultural 

e saberes estéticos culturais. 

Também  segundo Mirian Celeste Martins: 
 

Mais do que falar de conteúdo, as aulas de Arte devem 
fazer com que o aluno estabeleça relações entre o 
mundo e a maneira como o homem o percebe ao longo 
do tempo. Lidar com arte é construir um olhar cada vez 
mais sensível e crítico para perceber como os 
elementos estéticos trazem significados diversos.1  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Disponível em: 
<https://www.academia.edu/4277909/43_ARTE_EDUCA%C3%87%C3%83O_NO_
BRASIL_Arte_explica_vida>. 
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A arte em geral e o teatro não são o único caminho, mas podem ser 

um elemento fundamental para o desenvolvimento de cidadãos que atuem 

integral, afetiva e cognitivamente e que contribuam com a sociedade em 

geral. A linguagem teatral representa um papel de suma importância no 

desenvolvimento humano, social e individual, além de necessário à vida.  

Na proposta curricular desenvolvida pelo governo do Estado de São 

Paulo e trabalhada, por meio do Caderno do Aluno e do Professor, de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)2, o ensino de Arte envolve 

artes visuais, dança, música e teatro. Normalmente, o educador tem 

formação acadêmica em apenas uma destas linguagens e, na maioria das 

vezes, em Artes Visuais. De modo algum defendo o educador de arte 

polivalente, mas sim um educador de arte pesquisador, que se interessa 

pelas linguagens artísticas, apresenta caminhos aos educandos e que, acima 

de tudo, busca o aprender contínuo.  

Segundo o educador português Antonio Nóvoa, a formação constante 

de docentes deve ser encarada como prioridade. Nóvoa afirma: “O aprender 

contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como 

agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente” 

(2002, p. 23). Assim, acredita-se que este trabalho poderá corroborar com 

estes profissionais na realização do teatro em sala de aula e fora dela, 

novamente em consonância com Paulo Freire, que entende que no ensinar 

existe pesquisa. 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Fala-se 
hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu 
entender, o que há de pesquisador no professor não é uma 
qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se 
acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática 
docente a indagação, a busca, a pesquisa. [...] Enquanto 
ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 
educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 
2011a, p. 30, 31). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 PCN - Ensino Médio, Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Arte – Ensino Médio. Brasília: Semtec/MEC, 2002. 
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Ao encontro deste pensamento, Mirian Celeste Martins defende que o 

bom professor:  
 

Acima de tudo ele precisa ser pesquisador de arte, de 
história, de sociologia, de pedagogia. [...] Ele deve conhecer 
seus alunos e buscar elementos significativos para que eles 
encontrem novas formas de se expressar, contar suas 
histórias, mágoas, alegrias e tristezas. Assim, abriremos 
espaço para um ensino mais humano.3 

  

A presente tese traz a educação e o teatro, como caminho, imbricado 

a partir de elementos fundamentais para o desenvolvimento da cidadania e 

que possibilita a atuação integral, afetiva e cognitivamente e que contribua 

com a sociedade em geral, oferecendo situações e oportunidades de 

aprendizagem e conhecimento, por meio de um trabalho interdisciplinar.  

Nesse caso, o teatro é concebido como uma prática que vai ao 

encontro da teoria do educador Edgar Morin, relacionando Os Sete Saberes 

Necessários para a Educação (2009) propostos por este autor e 

estabelecendo um diálogo com a Prática da Liberdade, de Paulo Freire 

(1921-1997), o processo criativo de Lev Vigotski (1896-1934) em uma 

perspectiva histórico-cultural e a prática teatral de Constantin Stanislaviski e 

Augusto Boal, com a intenção de comprovar ser o teatro uma forma eficaz 

para liberar toda a energia criativa dos envolvidos, um grande caminho para 

auxiliá-los no seu desenvolvimento pessoal, intelectual e no seu dia a dia, 

valorizando o sujeito consciente que pertence e atua na sociedade. 

Nessa sociedade, além da formação escolar e universitária, é preciso 

inovar, resolver problemas, tomar decisões, liderar pessoas, comunicar 

ideias, desenvolver projetos em times, demonstrar elevada autoestima, ter 

ética, responsabilidade, imaginação, criatividade, etc. 

Esta tese apresenta uma investigação apoiada em uma abordagem 

qualitativa com caráter de pesquisa-ação, que caminha na direção da 

transformação de uma realidade, implicada diretamente na participação dos 

sujeitos envolvidos no processo auxiliando-os a encontrar diferentes caminhos 

que vão ao encontro dessas necessidades que exige a sociedade atual. Ao 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3Disponível em: 
<https://www.academia.edu/4277909/43_ARTE_EDUCA%C3%87%C3%83O_NO_
BRASIL_Arte_explica_vida> 
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mesmo tempo, alia-se a uma pesquisa etnográfica, com a observação dos 

participantes, voltada para a experiências e vivências dos sujeitos que 

participam e constroem o cotidiano escolar. 

Segundo Michel Thiollent: 

 
 [...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 
empírica que é concebida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 
e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo (1985, p.14).  

 

Além da ação e participação, é importante que a pesquisa-ação 

produza conhecimentos e contribua para a discussão ou reflexão das 

questões nela abordadas, sinalizando para a necessária emergência 

dialógica da consciência dos sujeitos, na direção de mudança de percepção e 

de comportamento. Dessa forma, neste trabalho procurei desenvolver uma 

pesquisa que liberta para a participação ativa, para o questionamento e para 

escolhas conscientes, conforme pautado desde a origem da pesquisa-ação 

em 1946 com os trabalhos de Kurt Lewin: 

 
(…) um conjunto de valores como: a construção de 
relações democráticas; a participação dos sujeitos; o 
reconhecimento de direitos individuais, culturais e 
étnicos das minorias; a tolerância a opiniões 
divergentes; e ainda a consideração de que os sujeitos 
mudam mais facilmente quando impelidos por decisões 
grupais (FRANCO, 2005, p. 485). 
 

 Juntamente com os pressupostos absorvidos na década de 1980: a 

perspectiva dialética e a melhoria da prática educativa docente em um estudo 

que integra o sujeito e sua existência, pensamento e ação, pesquisador e 

pesquisados.  
 

Desde sua origem, a pesquisa-ação assume uma postura 
diferenciada diante do conhecimento, uma vez que busca, ao 
mesmo tempo, conhecer e intervir na realidade que pesquisa. 
Essa imbricação entre pesquisa e ação faz com que o 
pesquisador, inevitavelmente, faça parte do universo 
pesquisado, o que, de alguma forma, anula a possibilidade 
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de uma postura de neutralidade e de controle das 
circunstâncias de pesquisa (FRANCO, 2005, p. 490). 
 

 Neste trabalho, a pesquisa-ação alia-se à crítica, pois mergulha na 

prática do grupo social pesquisado pretendendo transformá-lo, além de 

valorizar a experiência e gerar um processo de reflexão-ação coletiva que 

visa a autonomia dos sujeitos. 

 
A pesquisa-ação crítica considera a voz do sujeito, sua 
perspectiva, seu sentido, mas não apenas para registro e 
posterior interpretação do pesquisador: a voz do sujeito fará 
parte da tessitura da metodologia da investigação. Nesse caso, 
a metodologia não se faz por meio das etapas de um método, 
mas se organiza pelas situações relevantes que emergem do 
processo (FRANCO, 2005, p. 486). 

 
Em relação a pesquisa etnográfica, ressalto uma de suas 

características fundamentais, o contato direto e prolongado do pesquisador 

com a situação e grupos selecionados. E ainda, o pesquisador, acumula 

informações, utilizando principalmente a observação, [...] que lhe permitem ir 

estruturando o quadro configurativo da realidade estudada, em função do 

qual ele faz suas análises e interpretações” (ANDRÉ, 2008, p. 38). 

Marli E. D. A. André, em relação a pesquisa etnográfica aponta ainda:  

 
O estudo do cotidiano escolar se coloca como 
fundamental para se compreender como a escola 
desempenha o seu papel socializador, seja na 
transmissão dos conteúdos acadêmicos, seja na 
veiculação das crenças e valores que aparecem nas 
ações, interações, nas rotinas e nas relações sociais 
que caracterizam o cotidiano da experiência escolar. 
Esse processo de socialização, no entanto, não é tão 
determinístico ou mecanicista como se poderia 
imaginar. Da mesma maneira como a realidade social 
se configura contraditória, expressando no seu 
cotidiano uma correlação de forças entre classes 
sociais, a escola, como constitutiva dessa práxis, vê 
refletidas no seu dia-a-dia todas essas outras 
contradições sociais (Idem, p. 39). 

 

Dessa maneira, este trabalho foi organizado a partir do 

reconhecimento dos educandos da E. E. Plínio Barreto, suas necessidades e 

expectativas, em conjunto como as minhas, já que, como pesquisadora, 
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também estou inserida como um sujeito participante do processo. E assim 

aconteceu em cada etapa, a partir de uma metodologia dialética de caráter 

formativo e emancipatório, contemplando, principalmente a ação conjunta 

entre pesquisador-pesquisados;  o desenvolvimento cultural dos sujeitos da 

ação. 

Para isso, no trabalho o tempo para a realização foi um fator 

fundamental, tendo em vista que cada sujeito deve se apropriar das 

mudanças que se operam em suas significações de mundo de maneira 

participativa, que implicam essencialmente em mudanças em sua perspectiva 

como sujeito, considerando a flexibilidade por parte do pesquisador no 

sentido de adaptar-se às necessidades do grupo pesquisado e às situações 

eventuais que possam ocorrer durante a sua realização.   

Sendo assim, utilizei uma metodologia que priorizou, independente de 

técnicas, a dinâmica de princípios e práticas dialógicas, participativas e 

transformadoras. 

Retomar o planejamento ressignificando a pesquisa em vários 

momentos configurou-se como parte do trabalho. Ao encontrar os fatos, têm 

início um novo reconhecimento da situação, um novo planejamento e assim 

por diante, em um exercício contínuo, que promove uma permanente reflexão 

sobre a ação, a produção de conhecimento e socialização de saberes. 

Desde agosto de 2011, quando iniciei o doutorado, procurei repensar 

os caminhos a seguir, inserindo os sujeitos evolvidos nesta reflexão e tomada 

de decisões, principalmente em relação ao grupo pesquisado. Todo o 

processo foi registrado de maneira crítica em uma espécie de “diário de 

bordo” cotidiano, objetivando trazer a experiência vivida e sua compreensão. 

Estes registros sempre foram apresentados, discutidos, refletidos, 

apropriados e ressignificados pelo grupo a partir de um trabalho metódico e 

rigoroso, funcionando, para mim, como um importante instrumento formativo.  
 

Nesse processo reflexivo de coletar dados, registrá-los 
coletivamente, discuti-los e contextualizá-los, já se está 
caminhando para a construção de saberes e para seu 
compartilhamento, num processo único, dialético, 
transformador dos participantes e das condições existenciais 
(FRANCO, 2005, p. 499). 
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O grupo pesquisado foi composto por adolescentes de 11 a 20 anos, 

educandos e ex-educandos da E. E. Plínio Barreto, integrantes do Grupo Arte 

em Cena em processo de criação, com montagens e apresentações teatrais 

na escola e fora dela (incluindo festivais de teatro estudantis). Também fez 

parte da pesquisa o subgrupo de educandos do Ensino Fundamental ciclo II e 

Ensino Médio, de 11 a 17 anos, em aulas de teatro semanais fora do horário 

de aula, com duração de 1:30 min e com o auxílio dos integrantes do Grupo 

Arte em Cena.  
O estudo da atividade humana na sua manifestação 
mais imediata – o existir e o fazer cotidiano – parece 
fundamental para compreender, não de forma 
dedutiva, mas de forma crítica e reflexiva, o momento 
maior da reprodução e da transformação da realidade 
social. A importância do estudo do cotidiano escolar se 
coloca aí: no dia-a-dia da escola é o momento de 
concretização de uma série de pressupostos 
subjacentes à prática pedagógica, ao mesmo tempo 
que é o momento e o lugar da experiência de 
socialização que envolve  professores e alunos, diretor 
e professores, diretor e alunos e assim por diante 
(ANDRÉ,2008, p.39,40). 

 

O processo funcionou como uma análise e avaliação das práticas que 

devem acontecer em um trabalho contínuo. Avaliação das ações realizadas 

pelos sujeitos por meio da auto-observação e da observação de outros, 

levando-os a refletir sobre as transformações que as ações práticas 

produzem na realidade, além de levá-los a reconstruir suas percepções e 

construir novas teorias sobre as práticas, trocar e analisar 

intersubjetivamente suas compreensões. Ao incorporar a reflexão cotidiana 

como atividade inerente ao exercício de suas práticas, esta reflexão deve 

transcender os aspectos das montagens teatrais, da sala de aula e conteúdo 

curricular e atingir um nível de reflexão sobre os princípios éticos e políticos 

da sociedade (FRANCO, 2005, p. 500). 

 
O pesquisador desempenha, então, seu papel profissional 
numa dialética que articula constantemente a implicação e o 
distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o simbólico e 
o imaginário, a mediação e o desafio, a autoformação e a 
heteroformação, a ciência e a arte (BARBIER, 2007, p. 19). 
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 Assim, a pesquisa foi realizada de agosto de 2011 a junho de 2014, 

inicialmente com o reconhecimento do espaço, da realidade e do grupo a ser 

trabalhado; com o planejamento, ações, anotações, reflexões e 

replanejamento. O trabalho desenvolvido que aqui é apresentado, foi subdivido 

em quatro capítulos. 

“Arte em Cena nas trilhas do teatro” é o título do primeiro capítulo, que 

traz a história do Projeto Arte em Cena e, principalmente, do grupo de teatro 

estudantil Arte em Cena. Aborda o processo de criação de cada espetáculo 

montado pelo grupo e o caminho percorrido com essas montagens: Acorda 

Brasil de Antonio Ermírio de Moraes, A Megera Domada de William 

Shakespeare, A Pequena Família de Marcia Polacchini, Vem Buscar-me que 

ainda Sou Teu de Carlos Alberto Soffredini, A Dama Mijona de José Martinez 

Queirollo, Bruxas de Ricardo Leitte, Maçãs Boas Fora do Eixo criação 

coletiva do grupo, No Natal a Gente Vem te Buscar de Naum Alves de Sousa. 

O segundo capítulo, “O processo criativo e o teatro” apresenta, 

primeiramente, uma abordagem conceitual e filosófica em relação à arte, não 

com a intenção de aprofundar este conceito, mas sim apresentá-lo como é 

entendido nesse trabalho. Posteriormente, trata do processo criativo segundo 

Lev S. Vigotski, um pesquisador que, embora tenha falecido jovem e seja 

conhecido sobretudo por seus estudos de pedagogia e psicologia, trouxe 

uma profunda contribuição na área do teatro e das artes em geral. A partir 

deste viés, estabeleço um diálogo com o trabalho de Constantin Stanislavski, 

teatrólogo contemporâneo de Vigotski e, posteriormente, com o brasileiro 

Augusto Boal. Procuro envolver o Projeto Arte em Cena neste contexto e 

apresentar a metodologia de teatro investigada durante o processo. Trago 

ainda, neste capítulo, alguns conceitos, principalmente sobre jogos, de Viola 

Spolin e Bertolt Brecht. 

No terceiro capítulo, “Teatro na escola e festivais de teatro estudantis”, 

é possível conferir a participação do Grupo Arte em Cena em festivais 

estudantis no Estado de São Paulo, do ano de 2010 a 2013: Festival 

Estudantil SESI (Serviço Social da Indústria) de Teatro Sorocaba, Festival 

Estudantil de Teatro da Universidade Sagrado Coração de Bauru (FETUSC) 

e Festival de Teatro Estudantil de Pindamonhangaba (FESTIL), assim como 

a história destes festivais, e a história dos Festivais de Teatro Estudantis no 
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Brasil, a partir do Teatro do Estudante criado por Paschoal Carlos Magno. 

Porém, para adentrar neste universo, primeiramente abordo, neste capítulo, o 

tema teatro na escola, incluindo o teatro-educação, bem como procuro 

esclarecer o leitor para a complexidade da pesquisa e inseri-lo em alguns 

temas tratados no trabalho, como a arte-educação e a arte cênica. 

Finalmente o quarto capítulo, “Ressonâncias”, aborda o vínculo que foi 

estabelecido entre o teatro e os alunos da E. E. Plínio Barreto em geral, a 

partir do Grupo Arte em Cena. Contemplo a repercussão do trabalho na 

escola e na comunidade, tanto nas aulas como fora delas. E, ainda, outros 

projetos e acontecimentos que são ressonâncias do Projeto Arte em Cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

! 31!

1 ARTE EM CENA: NAS TRILHAS DO TEATRO 
 
1.1 O Projeto Arte em Cena 

 
O teatro seria motivo para uma professora escolher a escola em que 

vai trabalhar? Normalmente não, mas no meu caso sim: professora de arte e 

atriz profissional desde 1990. Há 20 anos desenvolvo trabalhos voltados para 

o teatro em empresas e escolas, que visam, principalmente, o 

desenvolvimento do processo criativo dos sujeitos envolvidos.  

Nasci em Mirassol, uma pequena cidade no noroeste paulista, onde 

meu avô era proprietário de dois cinemas e meu pai, o gerente do grande 

entretenimento da cidade. Por isso, quando nasci morei em uma 

casa/apartamento em cima do Cineteatro São Pedro, um prédio no centro da 

cidade, em frente à praça e à igreja principal. No térreo funcionava o cinema, 

no primeiro andar ficava nossa casa e, ainda, havia um segundo andar, com 

quartos que eram alugados. Espaço não me faltava: a praça, o quintal lateral 

do prédio que na minha lembrança parecia gigantesco, e o cinema com cerca 

de 800 lugares, sem contar o balcão que era destinado aos casais de 

namorados. 

 
Figura 1 – Cineteatro São Pedro

 
                  Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 3 – E. E. Plínio Barreto 

 
           Fonte: Arquivo pessoal da autora 
    

Quando lá cheguei, deparei-me com um chão vermelho no pátio, o 

qual me lembrou o saguão do cinema que eu tanto brinquei na infância; no 

teatro, as cadeiras de madeira da plateia eram exatamente iguais às do 

cinema que cresci. Tive, então, certeza de que aquele era o meu espaço. 

Segundo o geógrafo brasileiro, Milton Santos: 

 

[…] espaço deve ser considerado como uma totalidade, a 
exemplo da própria sociedade que lhe dá vida [...] o espaço 
se define como um conjunto de formas representativas de 
relações sociais do passado e do presente e por uma 
estrutura representada por relações sociais que se 
manifestam através de processos e funções (SANTOS, 1978, 
p. 122). 

 

Percebi que havia muito a ser feito ali, pois o teatro de 370 lugares 

estava praticamente abandonado. Enxerguei que aquele espaço concreto, 

com seus atributos naturais e socialmente construídos, poderia ser 

apropriado e ocupado por um grupo social, transformando-se em um 

território. Afinal, o território é fundamental para a identidade cultural das 

comunidades (idem, 1978). Em uma definição humanizada de Milton Santos, 

o território é o espaço vivido por grupos sociais, é o espaço da experiência, 

historicamente construída (SANTOS, 1985). 

Depois de certo tempo trabalhando na E. E. Plínio Barreto, alguns 

educandos, ao saber que eu me dedicava ao teatro e era atriz, procuraram-
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me com grande interesse na prática teatral. Eram eles: Mauricio Haj, Karen 

Pozzani, e Andressa Maia. Naquele momento, lembrei-me daquele espaço 

abandonado. Em Espaço e Método (1985), Milton Santos defende o 

movimento dialético entre espaço e território:  o espaço está contido no 

território e o território no espaço, sendo o território o espaço onde se realizam 

atividades a partir da herança cultural daquele povo (SANTOS, 1985). Assim, 

pedi autorização para a direção da escola para utilizar o espaço em aulas de 

teatro fora do horário escolar, que aceitou desde que eu redigisse um 

pequeno projeto.  

Em maio de 2007 dei início ao Projeto Arte em Cena, que surgiu do 

anseio desses jovens, educandos do Ensino Fundamental e Médio, em 

participar de encenações teatrais e do meu interesse em fomentar este 

desejo em um projeto voltado para minha formação como educadora de Arte 

e Teatro, além de contribuir para a formação cultural da comunidade e 

incentivar a arte. O projeto contava, principalmente, com aulas semanais 

específicas de teatro fora do horário de aula, para educandos a partir de onze 

anos de idade, interessados na prática teatral. Os três estudantes que me 

procuraram inicialmente: Mauricio, Karen e Andressa,  ficaram responsáveis 

por divulgar as aulas para outros,  Karol Mathias uniu-se à eles, juntos, 

pregaram cartazes, passaram nas salas e rapidamente vários estudantes 

aderiram à proposta.  

De acordo com a orientação dos supervisores de ensino da D.E. Leste 

5, essas aulas não são consideradas extracurriculares segundo a Secretaria 

da Educação, pois ainda que em horário diferente das aulas, estão previstas 

no currículo escolar do Estado.  

Deve-se sublinhar que este projeto não deve ser visto com um olhar 

assistencialista, já que veio ao encontro da pesquisa que eu já desenvolvia, 

isto é, a prática teatral que proporciona a aquisição de um novo instrumental, 

que leva ao conhecimento, à conscientização e autonomia, de acordo com 

Paulo FREIRE (2011) e com os Sete Saberes Necessários para a Educação 

propostos por Edgar Morin, com vistas à valorização do sujeito e seu 

desenvolvimento nesta “era planetária”. 
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Se, em algum lugar, se tivesse a audácia e a coragem de 
começar a fazer uma reforma do ensino, fundada nesses 
núcleos de conhecimentos, talvez algumas esperanças 
pudessem existir. Creio que esta reforma requer um 
pensamento que religue, um pensamento complexo, pois não 
se pode reformar o sistema de educação sem, previamente, 
ter reformado os espíritos e vice-versa (MORIN, 2009, p. 
103,104). 

 
 

Ao citar “núcleos de conhecimentos”, o educador Edgar Morin refere-

se aos Sete Saberes Necessários para a Educação (2009), que discute sete 

desafios no sistema de educação. Segundo o autor, vivemos uma época que 

trata o conhecimento de maneira isolada e os saberes fragmentados em 

disciplinas, enquanto que, na verdade, os grandes problemas são 

transversais, multidimensionais e planetários, sendo preciso acontecer a 

articulação dos saberes: “[...] torna-se necessário igualmente compreender 

que vivemos numa era planetária constituída por uma comunidade de 

destinos sobre a Terra” (grifo do autor) (MORIN, 2009, p. 100).  
Guerras, epidemias, consumismo, drogas, incertezas econômicas, 

degradação da biosfera. Compreendemos o que está acontecendo!  Não se 

entende mais nada. Nós vivemos sem entender o que vivemos.  

 
[...] mas se não podemos compreender o mundo, tentemos, 
pelo menos, não ter dele uma visão mutilada, abstrata. É 
imprescindível que a educação do futuro trabalhe a questão 
da compreensão, em todas as idades e em todos os níveis 
de educação (MORIN, 2009, p. 102). 

 

Assim, o teatro pode desenvolver um trabalho interdisciplinar de 

acordo com a educação do futuro proposta por Morin, proporcionando aos 

educandos a vivência de diferentes situações e realidades, o que estimula a 

expressividade, amplia a capacidade criativa e as formas de comunicação, 

pode colocá-los em contato direto com a condição humana. 

A “condição humana” é um dos Sete Saberes Necessários para a 

Educação (2009) e, ao abordar o tema, Morin prioriza o autoconhecimento, 

ou seja, a necessidade de descobrirmos quem somos biológica e 

socialmente; o destino social, individual, histórico, econômico do ser humano 

de maneira integrada; enfim, o estudo da condição humana por meio da 
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religação dos conhecimentos.  

Morin também propõe, no que diz respeito aos “sete saberes”, o 

estudo da “compreensão humana”. Entender uns aos outros é essencial e o 

autor deixa claro que “Para compreender o outro, é preciso compreender a si 

mesmo” (2009, p. 94). Assim, é preciso entender o ser humano como sujeito, 

adentrando em seu mundo com sensibilidade. 

Neste projeto, defendo também o teatro como possibilitador do 

autoconhecimento e da compreensão humana por meio das relações 

estabelecidas, sobretudo pela valorização do sujeito em detrimento não do 

espetáculo em si. 
 

O exercício do auto-conhecimento [sic] é uma necessidade 
interna. O ensino da compreensão é crucial, se tivermos de 
acordo sobre a ideia [sic] de que o mundo encontra-se 
devastado pela incompreensão e que o progresso humano, 
por menor que seja, não pode ser imaginado sem o 
progresso da compreensão (MORIN, 2009, p. 95). 

 

Compreender, descobrir, conhecer. O conhecimento, na verdade, é o 

primeiro dos sete desafios apontados por Morin, pois tudo passa por ele, 

embora não tenhamos consciência do que ele é. Para tanto, é preciso 

entender, em primeiro lugar, que o conhecimento não é definitivo.  

Ao vivenciar, no teatro, situações que não fazem parte da própria vida, 

mas que poderiam fazer, os sujeitos podem reconstruir o conhecimento, 

ampliar os horizontes e as experiências, enriquecer o entendimento sobre o 

mundo, fugindo da ideia de que o conhecimento é sempre verdadeiro e certo 

ou, nas palavras de Morin: “É necessário também ensinar que o 

conhecimento comporta sempre riscos de erros e ilusões, e tentar mostrar 

quais são suas raízes e causas” (2009, p. 85). Ou seja, o conhecimento está 

sujeito à incerteza, pois nem sempre tudo acontece como  planejado.  

É importante desenvolver meios para enfrentar os imprevistos, 

aprender a improvisar a partir das experiências e conhecimentos adquiridos 

ao longo do tempo para, então, saber lidar com os acasos do conhecimento. 

Ainda de acordo com Morin, precisamos “Aprender e enfrentar a incerteza”.  

As certezas são ensinadas e “[...] permanece a ideia de que só as certezas 

devem ser ensinadas. No mundo mecanicista de hoje, o determinismo foi 
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abalado e a ciência moderna tem de negociar com o incerto” (MORIN, 2009, 

p. 95, 96). 

No Projeto Arte em Cena, jogos de improvisação são propostos e, com 

isso, estudantes enfrentam imprevistos em cena, adquirem experiência e 

passam a lidar com os acasos tanto em cena quanto na vida. 

Vale ressaltar a importância dos aspectos antropológicos, políticos, 

sociais e históricos na busca pelo conhecimento, assim como da 

contextualização desse conhecimento. Chegamos, então, ao conhecimento 

pertinente, em que o termo “pertinente” não se refere à quantidade de 

informações, mas à organização dessas informações na contextualização do 

saber (MORIN, 2009, p. 85, 86). “Temos, portanto, a necessidade de ensinar 

a pertinência, ou seja, um conhecimento simultaneamente analítico e 

sintético das partes religadas ao todo e do todo religado às partes” (MORIN, 

2009, p. 87). 

Nesse contexto teórico e durante o meu percurso como 

educadora/pesquisadora, tenho procurado aliar teoria e prática, trabalhando o 

conhecimento pertinente. Assim, sempre surgem novos desafios, por 

exemplo: Como motivar adolescentes na escola atualmente? Entendo que o 

teatro pode cumprir tal papel ao trabalhar aspectos emocionais, cognitivos, 

motores e sociais, assim como a expressividade e a imaginação, sendo um 

meio de instigar os jovens a criar personagens e situações em lugares e 

tempos diferentes e na interação com os colegas.  

A partir desses pressupostos, estabelecer uma relação com o mundo e 

com os conteúdos abordados na escola. Ou seja, esses jovens podem ser a 

esperança na completude da humanidade, com consciência e cidadania 

planetária, multiplicadores do que Morin chama de antropoética, a ética em 

escala humana. “É evidente que a espécie não poderia existir sem sujeitos 

que se juntassem, do mesmo modo que a sociedade não existiria sem as 

interações entre eles” (2009, p. 102).  

O teatro é uma forma de comunicação e expressão de sentimentos 

coletivos e individuais, necessidades, pensamentos e expectativas, em uma 

linguagem que envolve e faz-se entender. O teatro estabelece interações e 

relações em que os frutos podem ser colhidos, sentidos e saboreados, 

percorrendo os diferentes elementos presentes na representação teatral e 
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nas suas combinações, que levam à configuração do acontecimento cênico 

em uma relação contínua entre vida, público e palco. 

O Projeto Arte em Cena, desde seu início, visa essa relação e 

interação, assim como se constitui em mediação cultural, formação de 

público, acesso cultural, envolvimento da comunidade e desenvolvimento do 

respeito dos educandos pela escola. Além disso, seu fortalecimento como 

sujeito e estudante de escola pública, estimula-os a descobrir o que são e a 

revelar seus potenciais. Tudo isso por meio do teatro, uma linguagem que 

age na direção da melhor compreensão entre os homens, considerando o ser 

humano e toda sua complexidade, e funcionando como estímulo ao processo 

criador e à autonomia.  

Não apenas, mas sobretudo, minha experiência na área tem 

demonstrado que o teatro é uma das formas mais eficazes para, além de 

tudo, assimilar informações, sentindo grande prazer nisso, porém sem limitar-

se a isso, e colaborar com a capacidade de articular e expressar ideias em 

um processo de emancipação dos envolvidos que, ao fim da experiência, 

percebem que a arte pode ser um grande caminho para auxiliar no 

desenvolvimento pessoal, intelectual e no dia a dia. “A arte é o meio 

indispensável para essa união do indivíduo como um todo; reflete a infinita 

capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências e 

ideias” (FISCHER, 1987, p. 13). 

O teatro na escola pode oferecer um grande potencial de situações e 

oportunidades de aprendizagem e conhecimento, tanto da disciplina 

envolvida, no caso a arte e todo seu conteúdo, quanto de outras disciplinas 

do currículo e, ainda, de temas transversais. Não com as aulas de arte/teatro 

em função de outras disciplinas, nem com uma concepção utilitarista estreita 

do conhecimento em que só tem valor aquele capaz de alguma aplicação 

imediata. Mas sim aulas que façam sentido para a vida também de maneira 

subjetiva, em um trabalho realmente interdisciplinar, a partir da emancipação, 

em que educandos possam também lançar mão do teatro e de outras 

linguagens artísticas em seus trabalhos, pois já a assimilaram como uma 

forma de comunicação.  

A interdisciplinaridade utiliza uma rede aberta de disciplinas e 

apresenta a integração dos saberes disciplinares; dois ou mais campos de 
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estudo se reúnem, dialogam e analisam o mesmo objeto de estudo, 

estabelecendo relações entre eles em que uma área enriquece o 

conhecimento da outra.  

Dessa forma, o prazer está ligado à descoberta que traz a alegria. A 

escola pode ser um espaço alegre, mesmo sendo entendido como um lugar 

de trabalho sério, encerrando uma alegria que não é ingênua. Isto porque 

vem com a conquista, com a autonomia que liberta para participação ativa, 

para o questionamento e para escolhas conscientes. “Há uma relação entre a 

alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que 

o professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, 

produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a nossa alegria” 

(FREIRE, 2011a, p. 70). 

Na escola, penso o teatro como uma oportunidade para que crianças e 

adolescentes conheçam, observem, confrontem diferentes culturas e, ao 

trabalhar de maneira coletiva na produção de arte, estabeleçam relações, 

ampliem a capacidade de dialogar, a negociação, a tolerância; assim, 

exercitem a imaginação criadora por meio de diferentes suportes, da 

experimentação com gestos, expressões e atitudes, e entrem em contato 

direto com diferentes emoções e sensações.  

O confronto com a prática, com suas contradições e complexidades, 

introduz a dúvida e abre espaços para novas perguntas; conhecer está 

relacionado com a prática transformadora dos seres humanos sobre o mundo 

em que vivem, levando à conscientização. 

Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia (2011a), defende que é 

impossível pensar na vida fora das relações sociais que significam a própria 

possibilidade de humanização; acima de tudo, o ser humano é um ser de 

relações, constitui-se por meio das relações e isso, de certo modo, é adquirir 

autonomia. E em Pedagogia do Oprimido, o autor afirma: “Já agora ninguém 

educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens 

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (2011a, p. 96). 

O teatro é uma atividade artística que tende a privilegiar 

principalmente a interação social e a ação dos próprios sujeitos, promovendo 

o desenvolvimento da imaginação e o uso da linguagem, uma linguagem 

artística que possibilita o uso da linguagem oral de forma especial quando 
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utiliza e desenvolve o potencial criativo que acredito existir em cada um. 

Estimula descobertas, revela para si suas potencialidades e diversas 

possibilidades, fortalecendo o sujeito como pertencente à sociedade, que 

constrói conscientemente seus próprios caminhos. Propicia relações no palco 

e fora dele; é um processo coletivo e, como tal, implica na compreensão de 

que a superação de situações limites só ocorre por meio do coletivo. Quanto 

maior for o espírito de coletividade no trabalho, tanto melhor  tenderá a ser o 

resultado.  

Segundo o ator, diretor e professor de teatro russo radicado no Brasil, 

Eugênio Kusnet, “[…]a palavra elenco na União Soviética é traduzida por 

coletivo” (1975, p. XIX). O ser humano é um ser de escolhas e de decisão, 

que não está só no mundo. Nesse processo coletivo, acontecem descobertas 

diversificadas, com diferentes olhares; a tradução do conhecimento e sua 

reconstrução por parte de um sujeito participante que se forma em um 

processo de transformação. Somos seres em constante processo de 

construção de si mesmo. 

É daí que vem a energia que o processo de aprendizagem demanda. 

Ele é latente e, segundo FREIRE (2011a), o papel da educação é contribuir 

para que cada sujeito envolvido nesse processo possa ser mais humanizado 

em relação si e ao mundo que o cerca. Para isso, é preciso apostar de forma 

crítica e esperançosa em todos os seres humanos, pois todos têm potencial 

para crescer. Dessa forma, nesse projeto, o teatro é realizado no diálogo 

coletivo, participativo, acessível a todos que queiram compartilhá-lo, sem 

seleção a partir do “talento” ou exclusão por mau comportamento, assim 

entendidos por não seguirem regras pré-estabelecidas, como muitas vezes 

acontece. Rompe com a ideia de que a arte do ator é apenas destinada a 

alguns que possuem “dom natural”.  

 
É indispensável à superação da compreensão ingênua do 
conhecimento humano, na qual muitas vezes nos 
conservamos. Ingenuidade que se reflete nas situações 
educativas em que o conhecimento do mundo é tomado 
como algo que deve ser transferido e depositado nos 
educandos. Este é um modo estático, verbalizado, de 
entender o conhecimento, que desconhece a confrontação 
com o mundo como a fonte verdadeira do conhecimento, nas 
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suas fases e nos seus níveis diferentes, não só entre os 
homens, mas também entre os seres vivos em geral 
(FREIRE, 1983, p. 16). 

 

Nesse sentido, desde 2007, o trabalho de teatro na escola tem sido 

realizado em aulas semanais. Nelas, abordo as artes cênicas e todas as suas 

possibilidades – improvisações, intervenções, performances, teatro coletivo e 

de grupo - sempre com foco no desenvolvimento da linguagem teatral, assim 

como na autocompreensão e no fortalecimento dos envolvidos, com o 

objetivo de auxiliá-los a liberar sua imaginação e força criativa.  

O teatro, funciona também como catalizador da expressividade de 

cada um, não com a intenção de descobrir artistas (o que até pode 

acontecer), mas aumentar a capacidade de cada um exercitar e experienciar 

o lúdico e,  por meio de sua contribuição pessoal, completar um projeto. 

Procura-se envolver todos os participantes e alcançar um resultado em nível 

emocional e não apenas racional, com vistas ao cooperativismo, à 

interatividade, em relações que transcendem a si próprio pela superação a 

partir das relações que estabelece, valorizando a linguagem teatral, a arte, a 

cultura, a complexidade. 

Esse trabalho visa, desde o seu início, o desenvolvimento do processo 

criativo dos alunos segundo Vigotski (1970), o fortalecimento e a valorização 

destes sujeitos, sem a preocupação, por exemplo, com a montagem de um 

espetáculo. Ou seja, o foco sempre foi o processo e não o produto final. 

Porém, o trabalho se desenvolveu de tal maneira que a montagem de peças 

teatrais aconteceram como uma consequência desse processo, em um teatro 

coletivo, participativo, sem “estrelas”, e que busca a comunicação com o 

espectador. 

A prática teatral como um modo de abordar os mais variados temas, 

em jogos, análises, reflexões e debates, sem objetivar um produto final, mas 

sim aproveitando e aprendendo durante esse processo. Com o teatro, criam-

se, constroem-se formas que expressam o sentimento humano, por meio de 

símbolos. Formas permanentes, dinâmicas ou sugeridas, mas sempre 

perceptíveis, com identidade, que expressam tudo que possa ser sentido, 

seja sensação, sensibilidade ou emoção (LANGER, 1962). 

A partir dessas premissas, em 2007, o teatro era abordado nas aulas 
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de Arte no período escolar. Já as aulas específicas de teatro aconteciam 

duas vezes por semana, às terças e quintas das 17:30 min às 19:00 h, após 

o horário escolar, tanto para alunos do Ensino Médio como do Ensino 

Fundamental ciclo II.  

Um diferencial deste projeto que defendo desde o seu início é a 

mistura de idades sem divisão de subgrupos. É comum, em atividades como 

essas, os jovens serem divididos, por exemplo, de onze à catorze anos e de 

quinze à dezessete anos. Percebo potencialidade na mistura, na vida diária 

convivemos com todas as idades e este projeto aplica-se à vida. Os mais 

velhos exercitam o respeito aos mais novos e vice-versa. Nos jogos de 

improvisação, diferentes faixa-etárias apresentam temas diversificados de 

acordo com suas vivências e experiências que podem ser exploradas, 

refletidas e debatidas com todo grupo, com cada integrante trazendo sua 

contribuição, ampliando seu repertório e universo de atuação. 

Cerca de quarenta estudantes participaram dessa fase do processo. 

As aulas fluíram de tal maneira que, passado cerca de quatro meses, 

dezessete estudantes demonstraram muito interesse em montar uma peça e, 

para tanto, começaram a reunir-se também aos sábados para pesquisa e 

leitura de textos teatrais. Segundo Milton Santos, quando um grupo social 

define seu território, começa a criar raízes e identidade cultural (1985). Era o 

que estava acontecendo ali. 

 
1.2 Os Espetáculos 
 
1.2.1 Acorda Brasil (2007/2008) 

 

Entre os textos lidos, trazidos pelos estudantes e por mim, escolhemos 

Acorda Brasil, de Antonio Ermírio de Moraes, pois possui muitas 

personagens adolescentes e trata justamente do universo escolar o que 

despertou o interesse dos integrantes do grupo. Demos início ao processo de 

montagem com leituras e improvisações ao mesmo tempo, adaptando o texto 

aos nossos atores e atrizes, criando personagens e cenas. Emily Stefany, 

uma das integrantes do grupo desde o início e que na época tinha apenas 

onze anos, escreveu: 
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Quando iniciei meu trabalho em 2007 no Grupo Arte em 
Cena, eu era a mais nova de todos os alunos. O nosso 
processo foi trabalhado inicialmente com improvisações e 
jogos teatrais que nos desenvolviam cenicamente, que foram 
trabalhados alguns meses e, depois, resolvemos escolher um 
texto para lermos e futuramente nos apresentarmos na 
escola (Emily Stefany). 

 

Nessa época, o espaço, o teatro, era muito simples, havendo apenas 

dois set light utilizados em iluminação de jardim (pequenos) e pouca 

infraestrutura. A direção da escola, desde o início, apoiou o trabalho. Porém, 

nós mesmo cuidávamos do teatro e da limpeza, devido à falta de funcionários 

na escola, além de não contarmos com nenhum tipo de verba. Por isso, 

discutimos aspectos do figurino e, então, cada participante trouxe o que tinha 

em casa. Como a peça acontecia na atualidade e a maioria das personagens 

eram estudantes, adolescentes, não tivemos grandes problemas, a não ser a 

preocupação e o cuidado de dar uma unicidade ao figurino. O mesmo 

aconteceu com o cenário, que se passava em uma escola e, então, fizemos 

uma busca na própria escola de tudo o que estava “encostado” e que 

pudéssemos reutilizar. Todos os integrantes do grupo foram envolvidos neste 

processo.  

Como a dança sempre esteve muito presente no universo dos 

educandos que frequentavam o teatro, resolvi integrar esta potencialidade ao 

espetáculo. Dessa forma, dois integrantes do grupo, Karen Pozzani e 

Mauricio Haj, ficaram responsáveis por desenvolver as coreografias do 

espetáculo a partir do universo do texto e de músicas nacionais que 

pesquisamos para a trilha sonora, como  “Que país é esse” (Renato Russo), 

“Brasil” (Cazuza, George Israel e Nilo Romero). Também ensaiamos músicas 

para serem cantadas ao vivo, como foi o caso de “Epitáfio” (Sergio Britto). 

Assim, o espetáculo foi elaborado como um musical. 

Acorda Brasil estreou para os estudantes da escola no dia 26 de 

novembro de 2007, com apresentações para os períodos da manhã e tarde, 

seguidos de debate entre educadores e educandos sobre teatro, processo de 

criação e, principalmente, sobre a educação no Brasil.  
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Figura 4 – Banner de Acorda Brasil, de Antônio Ermírio de Moraes (2007) 

 

                     Fonte: Arquivo pessoal da autora 

     

Ficha Técnica de Acorda Brasil: 
Texto: Antônio Ermírio de Moraes 

Adaptação,  Direção Geral: Marcia Polacchini 

Cenografia e Figurinos: Marcia Polacchini 

Trilha sonora e sonoplastia: Josi Ferraz  

Coreografias: Marcia Polacchini, Mauricio Haj, Karen Pozzani, Karol Mathias 

Elenco: Andressa Maia, Analice Machado, Bruna Santos, Bruno Paz, Emily 

Stefany, Fernando Polacchini, Karen Pozzani, Karol Mathias, Mauricio Haj, 

Nathália Lacerda, Pamela Bonfim, Roberto de Paula, Ronaldo Dionata. 

 

O resultado da produção foi um encantamento muito grande, com 

educandos, educadores, funcionários e direção, muito surpresos. Emily 

Stefany ficou na memória de todos por sua marcante atuação na fala: 

“Mataram Capilé!” 
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Figura 5: Elenco de Acorda Brasil (2007) 

 
  Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 
Por ser mais nova e menos desinibida, fiquei com um dos 
menores papéis. Eu não conseguia entender, o porquê do 
meu papel ser pequeno, sendo que aqueles alunos estavam 
começando no grupo no mesmo período que eu. Eu fui uma 
das últimas a decorar o texto, acho que pelo fato dele ser 
pequeno e pensar que ele podia não ter tanta importância. 
Mas sempre tive comprometimento, quase não faltava às 
aulas. Nós nos apresentamos muitas vezes na escola, em 
vários períodos do dia, mas com essa peça não fomos a 
festivais (Emily Stefany). 

     
                         

O texto trata da história de um educador de arte que chega em uma 

escola pública na periferia de São Paulo, e se depara com as dificuldades de 

ensinar, tendo de enfrentar, por exemplo, a violência, o preconceito e a 

corrupção. Porém, tais dificuldades não o esmorecem, que luta para 

conseguir desenvolver seu trabalho. 

Desenvolvemos uma espécie de metateatro, já  que a história da peça 

se confundia com parte da história que estávamos vivendo com o grupo. 

Mas, em momento algum, a escolha do texto foi intencional. Seja como for, 

os educandos da escola em geral se identificaram com aquele espetáculo e 
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sentiram que algo diferente acontecia ali, conforme relata Auricélio Ribeiro Jr 

que, em 2009, passou a fazer parte do grupo: 

 
O sinal havia tocado, todos guardaram seus materiais, íamos 
descer e ir para o teatro, alguns estavam empolgados, outros 
nem tanto, a conversa era mútua pelos corredores. Enfim, 
estávamos naquele gigantesco lugar cheio de assentos e lá 
na frente estava uma cortina vermelha fechada, com um 
pequeno holofote aceso embaixo, voltado para a cortina. 
Enquanto eu observava tudo aquilo, no fundo ouvia todas 
aquelas vozes do público, o que acabavam se tornando um 
pano de fundo enquanto imaginava o que estaria por vir. Mas 
finalmente a cortina se abriu e logo a maioria do público, com 
muito esforço, parou de falar e olhou para o palco, assim 
como eu. Aquelas pessoas dançavam, caminhavam pelo 
palco, enquanto tocava “Que país é esse?”, eu sabia que 
eram colegas da escola que estavam ali atuando, mas eu 
notava que eles já não eram os mesmos, estava assistindo 
Acorda Brasil. Ao final do espetáculo, todos comentavam, 
perguntavam quando iria ter novamente, não foi uma única 
vez que assistimos, chegaram até a falar que teria um 
“Acorda Brasil 2”  (Auricélio Ribeiro Jr). 

 
 
 

Figura 6 – Elenco de Acorda Brasil (2008) 

 

       Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Comprovando o que Auricélio escreveu, foi observado que, entre os 

estudantes, aconteciam comentários sobre um Acorda Brasil 2. Alguns deles 

chegaram a me procurar com a intenção de escrever o texto, mas isto não 

aconteceu. Como consequência, em 2008, mais estudantes aderiram às 

aulas de teatro e alguns desses foram inseridos no espetáculo Acorda Brasil, 

que foi reensaiado e novamente apresentado várias vezes no teatro da 

escola, inclusive com apresentações abertas à comunidade e, em alguns 

casos promovendo campanhas sociais, começava a  surgir, então, uma 

identidade. O domínio sobre um território contribui para reforçar a identidade 

cultural de um grupo social (SANTOS, 1985). 

 
 

Figura 7 – Fôlder de Acorda Brasil (2008) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Evidentemente, um grupo se formava com educandos que desde o 

início participavam do projeto e que, independente das aulas, vinha à escola 

para ampliar e aprofundar os estudos sobre teatro. As aulas de teatro 
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continuavam normalmente às terças e quintas para aqueles que queriam 

simplesmente fazer teatro sem outras implicações, sendo denominados 

“turma de iniciantes”, que se reuniam sem pensar em mais estudo sobre 

teatro, em montagens e ensaios. Os integrantes do grupo que continuavam a 

frequentar as aulas, além de participar dos ensaios eram denominados 

“turma dos veteranos”.  

Consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte entre os 

objetivos gerais do ensino de teatro (PCN, 1998, p. 90): 

  
[...] compreender o teatro em suas dimensões artística, 
estética, histórica, social e antropológica; improvisar com os 
elementos da linguagem teatral; pesquisar e otimizar 
recursos materiais disponíveis na própria escola e na 
comunidade para a atividade teatral.  

 

O PCN confere legitimidade ao ensino do teatro na escola. Mas, por 

outro lado, como atingir os objetivos gerais apontados em relação ao ensino 

de teatro na escola se os educandos não possuem repertório para isso? 

Como compreender o teatro em suas dimensões artística, estética, histórica e 

antropológica sem terem assistido um espetáculo teatral? 

Percebo, a partir da experiência de anos de pesquisa em prática 

teatral, que frequentar o teatro e/ou assistir a espetáculos na própria escola é 

fundamental para iniciar a formação e ampliação de um repertório cênico 

cultural, assim como para ampliar o conhecimento sobre diferentes temas e 

acontecimentos. A prática teatral age, também, de modo a propiciar a criação 

de um discurso próprio e uma visão imediata da realidade, ainda que o 

mostrado em cena tenha ocorrido há muito tempo. Ocorre, nesse contexto, a 

transformação do educador, da escola e dos educandos e educandas em 

primeiros mediadores. 

Dessa maneira, no segundo semestre de 2008 surgiu o grupo de 

teatro estudantil da E. E. Plínio Barreto, ainda sem nome, aprofundando um 

trabalho de pesquisa que despertou o interesse pelo teatro, como ator/atriz 

e/ou como espectador/a, e com a intenção de fomentar a prática de 

espetáculos teatrais na escola e estabelecer uma relação mais direta entre a 

arte e o público.  
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Para iniciar esta fase, o grupo sentiu a necessidade da montagem de 

um clássico, talvez pelo fato dos clássicos estarem diretamente ligados à 

ideia de teatro no imaginário das pessoas, uma espécie de clichê. Assim eu 

trouxe alguns textos, e após várias leituras ainda em 2008, o escolhido pelo 

grupo foi A Megera Domada, de William Shakespeare, principalmente pelo 

humor presente no texto e as personagens que logo os atores e atrizes se 

identificaram. Os estudos começaram, mantendo os ensaios aos sábados, 

porém decidimos estreá-lo somente no ano seguinte, pois teríamos muito 

trabalho pela frente. 

 

1.2.2 A Pequena Família (2008 / 2009/ 2010) 
 

Também em 2008, ensaiamos e estreamos uma comédia de curta 

duração de minha autoria, que aborda acidentes domésticos, como as 

consequências da utilização de produtos vencidos e os causados por material 

de limpeza guardados em lugares de fácil acesso para as crianças:  A 

Pequena Família, com duração de 30 minutos e com apenas um ator e duas 

atrizes em cena. A escolha desse tema deveu-se ao fato de acidentes desse 

tipo costumarem ocorrer frequentemente nas casas. E ainda, por ser uma 

comédia de costumes que tínhamos utilizado em jogos teatrais, atores a 

atrizes demonstraram interesse em montá-la.  

 
Ficha Técnica de A Pequena Família: 

Texto e Direção Geral:: Marcia Polacchini 

Trilha sonora, Sonoplastia, Cenografia e Figurinos: Marcia Polacchini  

Produção: Mauricio Haj 

Elenco: Bruna Santos, Emily Stefany, Roberto de Paula. 

 

A peça trata de uma família desorganizada que, com a ajuda dos 5 “S”, 

cinco sensos orientais em busca de melhoria de qualidade de vida, consegue 

mudar a vida pessoal e profissional de seus integrantes. Este espetáculo 

continuou a ser apresentado em 2009 e nos anos seguintes, principalmente 

por sua curta duração e fácil mobilidade. 
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1.2.3 A Megera Domada (2009 / 2010) 
 

Em 2009, conforme combinado, o grupo retomou suas atividades no 

mês de março. Alguns integrantes saíram e outros iniciantes entraram no 

grupo. As aulas de teatro para os iniciantes continuavam, como o ano 

anterior, às terças e quintas, sempre repletas de inscrições, principalmente 

após o sucesso que Acorda Brasil tinha alcançado, conforme relata Auricélio 

Ribeiro Jr que, então, passou a fazer parte do grupo: 

 
Um novo ano estava começando, eu estava no primeiro ano 
de manhã, lembro de uma amiga falando que havia 
começado as aulas de teatro também, ela me chamou pra ir 
assistir, mas não fui. Um outro colega de classe, o qual eu 
sabia que era do teatro, se não me engano se chamava 
Roberto, também me disse para ir, mas deixei passar. Até 
que um dia, quando soube que estava tendo ensaio à noite, 
resolvi ir, só para ver como era. Entrei enquanto todos 
estavam no palco, mas eram rostos diferentes, poucos eram 
do espetáculo do ano passado. Não me lembro muito bem do 
que aconteceu, mas naquele mesmo dia já estava no palco 
com um texto na mão, lendo com todos eles, estava 
ensaiando para uma nova peça! Se chamava “A Megera 
Domada”, não imaginava que minha vida fosse mudar 
daquele dia em diante, e isso foi uma das melhores coisas 
que me aconteceu. No início tive de me adaptar, porque não 
falava com ninguém, alguns olhavam estranho, e eu ainda 
tinha muito a aprender. O que me motivava, também, era ver 
que aquela professora legal (doida) estava dirigindo o ensaio 
e eu imaginei que ela tivesse depositado confiança em mim, 
aquilo me deu mais impulso, me lembro de ler o texto em voz 
alta e me imaginar com as características daquele homem o 
qual eu daria vida (Grêmio), rico, convencido e soberbo 
(Auricélio Ribeiro Jr). 

  

Os integrantes do grupo auxiliavam nas aulas para os iniciantes e, ao 

mesmo tempo, dedicavam-se aos estudos de Shakespeare e de A Megera 

Domada, cerca de quatro horas por semana aos sábados.  

O grupo passou a se preocupar também com o teatro, com seu 

território. A direção da escola entendeu a importância de todo o trabalho e 

empenhou-se na busca de verbas para melhoria do teatro; forneceu tinta e os 

próprios integrantes pintaram o espaço. Assim, com o apoio da Associação 
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de Pais e Mestres (APM) e da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE), conseguimos comprar aparelhagem de som profissional, 

uma mesa de controle de luz  e alguns refletores, também profissionais. O 

equipamento despertou o interesse de outros estudantes da escola que 

passaram a fazer parte do projeto nas áreas de sonoplastia e iluminação, o 

mesmo acontecendo em relação à cenografia e figurino.  

A Megera Domada foi ensaiada durante vários meses, não com 

exaustão, mas sim com muita dedicação, o que levou todos os envolvidos a 

várias descobertas e, com isso, a muita diversão. 

Pensando em uma aproximação entre arte e público, principalmente 

entre os jovens - o público da escola é na sua grande maioria jovem -, o texto 

passou por uma releitura. Trouxemos a montagem para o universo os anos 

de 1950 e 1960, e, para isso, recuperamos o rock-and-roll de Elvis Presley. 

Jovens têm uma ligação forte com a música e o rock é um dos estilos 

preferidos entre eles. Percebi que aquele era o momento para introduzir um 

cantor que fez história no rock-and-roll e representa claramente o universo 

dessas décadas. Coreografias foram, então, inseridas em todo o contexto da 

montagem, novamente criadas pelos integrantes do grupo, Karen Pozzani, 

Mauricio Haj e Karol Matias, com passos de dança da época, transformando 

o espetáculo em uma empolgante comédia musical.  

O cenário e o figurino nos preocupava - como faríamos sem dinheiro? 

Sempre me neguei a exigir que cada integrante gastasse com o seu figurino, 

prática comum em escolas, pois poderia ser um empecilho para que alguns 

participassem. Mesmo com criatividade, o dinheiro era necessário, pois todos 

estavam dispostos a mergulhar inteiramente no universo de 1950 e 1960. Foi 

quando surgiu a ideia, por parte do próprio grupo, já muito envolvido com 

dança e música, de realizar shows com vendas de ingressos a fim de 

arrecadar dinheiro para a cenografia, figurinos e adereços. Começavam a 

aprender a produzir um espetáculo. Mais uma vez, as palavras de Auricélio 

Ribeiro Jr, elucidam esse momento: 

 
Era uma fase em que o grupo estava ganhando cada vez 
mais forma, não que antes não tivesse, mas depois dos 
primeiros passos em “Acorda Brasil”, onde teve todo um 
processo de conquista, tanto do espaço, como com o público, 
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teríamos de novamente nos reafirmar como um grupo de 
teatro que faz a arte para o público. O apoio de alguns 
mestres, e de todo o corpo docente veio com o tempo, 
levando-se em conta um processo natural de conquista, onde 
mostramos que estávamos dispostos a fazer acontecer. 
Saíamos pela rua divulgando apresentações, colando 
cartazes em todos os lugares, nos espalhávamos em grupos, 
cada qual para um lado do bairro, entrávamos nos 
estabelecimentos, foi um processo divertido, porém 
trabalhoso. Chegamos a vender ingressos, para atrair o 
público e também arrecadar fundos. Além do espetáculo, 
também montamos shows, com coreografias e música, 
também abertos para o público, de uma forma que atraísse 
os alunos da nossa escola, que logo trariam parentes e 
amigos, espalhando nosso trabalho para a comunidade 
(Auricélio Ribeiro Jr). 

 

O dinheiro foi arrecadado, um livro-caixa foi aberto, uma das 

integrantes do grupo assumiu a responsabilidade pela contabilidade e, assim, 

tecidos, aviamentos, adereços e tintas foram comprados. O grupo criou e 

pintou painéis para o cenário. Mães, inclusive a minha, costuraram; 

recebemos doações de ternos, vestidos e o espetáculo, enfim, ficou pronto.  
 
 

Figura 8 – A Megera Domada (2009) 

 
               Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 



!

! 53!

Estreada em 31 de outubro de 2009 com dezoito atores e atrizes em 

cena, A Megera Domada foi apresentada diversas vezes no teatro da escola 

para os educandos, sempre seguida de debates proveitosos, que abordavam 

desde o dramaturgo William Shakespeare até a prática teatral , passando 

pelos clássicos, adaptações, etc.  

 
Ficha Técnica de A Megera Domada: 
Texto: William Shakespeare 

Adaptação e Direção Geral: Marcia Polacchini 

Trilha sonora: Marcia Polacchini e Jéssica Jennifer  

Sonoplastia: Jéssica Jennifer  

Cenografia: Elisa Rodrigues e O Grupo  

Figurino: Marcia Polacchini 

Coreografias: Karen Pozzani, Karol Mathias e Mauricio Haj 

Maquiagem: Rebeca Ascenço 

Produção: Josi Ferraz 

ELENCO: Alice Klivia, Auricélio Ribeiro, Bruno Paz, Elisa Rodrigues, Emily 

Stefany, Evelyn Morgana, Fernando Polacchini, Jéssica Marrany, Jonh 

Cleverson, Karla Cristine, Karen Pozzani, Karol Mathias, Luma Cavichioli, 

Mauricio Haj, Roberto de Paula, Vanessa Marrany, Vinicius Ruas. 

 

Em cena, Dona Batista, uma rica senhora de São Paulo, deseja casar 

suas duas filhas Catarina e Bianca. A mais nova, a doce Bianca, é disputada 

por muitos pretendentes, mas a mais velha, Catarina, afasta todos com a sua 

língua afiada. De qualquer forma, antes de casar Bianca, D. Batista precisa 

casar Catarina, mas quem conseguirá domar esta megera? - diziam os 

pretendentes de Bianca, que se fazem passar por professores para se 

aproximarem da jovem e tentar conquistá-la. Eles, então, resolvem se unir 

para conseguir solucionar o problema e tentar se livrar de Catarina. 

Encontram Petrucchio, um “cavalheiro” de Osasco que veio para São Paulo 

após a morte de seu pai em busca de um bom casamento e não se importa 

se a mulher fosse feia ou grosseira. Petrucchio é o único com coragem de 

enfrentar essa tal megera. Contra a vontade Catarina é obrigada a se casar 

com Petrucchio, que a faz passar por poucas e boas. Neste divertido duelo 
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de forças, todos fazem tudo por amor. Mentem, trapaceiam, dominam e são 

dominados. Assim, depois de muita confusão, todos acabam conquistando 

seus objetivos em um final bastante feliz, com muita música e dança, em uma 

livre adaptação. 

 
 
Por trás das cortinas, dos holofotes acesos, e de toda aquela 
movimentação do público, no palco estávamos nos despindo 
das personagens, com figurinos e sapatos para todos os 
lados, alguns indo embora, outros conversando com o 
público sobre a apresentação, e no final da noite restava 
aquela sensação fantástica. Por ser um momento único, 
todos reunidos pela mesma paixão: o teatro. Apesar das 
diferenças, tanto de personalidade, como de idade, todos 
acabavam se completando, claro que com desavenças, mas 
era o que trazia crescimento para o grupo, o que não se 
perdeu no tempo e permanece até hoje (Auricélio Ribeiro Jr). 

 

Realizamos, também, apresentações abertas à comunidade e 

alcançamos grande sucesso com elas, fechando o ano com muita satisfação. 

Nesse clima, retomamos o teatro em 2010. As aulas para os iniciantes 

continuaram, com novas inscrições e o grupo auxiliando. Para os novos, 

poder atuar nas aulas com os integrantes do grupo, “era um sonho”, segundo 

a maioria deles. 
 

Figura 9 - Aula de teatro na E. E. Plínio Barreto (2010) 

 
          Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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O grupo decidiu retomar A Megera Domada no ano seguinte, 

atendendo aos pedidos de educandos, educadores e familiares. Assim, em 

2010, reensaiamos o espetáculo com algumas substituições. A Megera 

Domada reestreou no dia 29 de maio novamente no teatro da escola, lotado.  

 
 

Figura 10 – Elenco de A Megera Domada (2010) 

 
  Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Após a estreia, o grupo passou por um pequena crise de interesse. Os 

integrantes do grupo se reuniram e, depois de conversarem, chamaram-me 

para um posicionamento. Estavam certos de que queriam continuar o teatro e 

os espetáculos, porém, desejavam mais. Acreditavam no trabalho, mas 

estavam descontentes em permanecer apenas com as apresentações dentro 

da escola. 
 

Depois do trabalho obtido em todo o processo de criação e 
depois de várias apresentações, todos estavam querendo ir 
além da zona de conforto, sair do nosso espaço da 
comunidade, queríamos apresentar em outros lugares, como 
outras escolas, faculdades e festivais estudantis. Um dos 
passos a seguir, seria decidir com o grupo se era realmente o 
que todos queriam e se estariam dispostos a correr atrás 
(Auricélio Ribeiro Jr). 
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 Inicialmente a postura deles foi de cobrança, como se eu que tivesse 

de ser responsável por apresentações fora da escola ou, pelo menos, era o 

que esperavam de mim. Eu, que sempre trabalhei a autonomia dos 

integrantes do grupo, acreditava que eles poderiam fazer isso e assustei-me 

com a postura deles, à espera da “professora” para tomar as decisões. 

Também me desapontei, pois percebi que não deram o devido valor ao 

espaço (teatro) que possuíam ou, pelo menos, foi o que me pareceu naquele 

momento.  

Passada essa primeira impressão, percebi que eu havia trabalhado o 

desenvolvimento de um pensamento crítico, mas que a almejada autonomia 

talvez tivesse de ser melhor trabalhada com o grupo e que, realmente, sair 

para apresentar fora da escola poderia ajudar este aspecto, assim como na 

valorização do que possuíam dentro da escola. Percebi, também, que este 

primeiro passo teria de ser meu. A partir daí, resolvemos, em comum acordo, 

levar o espetáculo para outros espaços, como na Universidade Cruzeiro do 

Sul em  São Paulo, onde marquei apresentações.  
 

Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, 
qualquer que seja o nível em que se dê, não é o ato através 
do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe, dócil e 
passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou impõe. 
O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa 
do sujeito em face do mundo. Requer sua ação 
transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 
constante. Implica em invenção e em reinvenção (FREIRE, 
1983, p. 16). 

 

Como um ato político, a educação demanda o enfrentamento diante de 

realidades sócio-históricas já constituídas; ações e intervenções contrárias a 

fatalismos e acomodações, desencadeada por líderes corajosos engajados 

em um processo dialógico-crítico-participativo em que, juntos, educadores e 

educandos, possam aprender, ensinar, inquietar-se, resistir, produzir e, de 

modo criativo, superar as práticas que reproduzem a opressão social por uma 

nova cultura humanizadora, pensando em um futuro que não precisa ser a 

repetição do presente (FREIRE, 2011c). 

Em busca de novas aprendizagens, trocas de experiências entre os 

jovens participantes desse projeto, ao encontro das necessidades e 
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expectativas do grupo, resolvi inscrevê-los em vários festivais estudantis. 

Reuni o grupo para conversarmos sobre o assunto; todos aprovaram a ideia 

e, assim, consegui “cumprir” com o que esperavam de mim. Mas também 

aproveitei a situação para trabalhar, mais uma vez, a autonomia de todos os 

envolvidos no projeto, procurei demonstrar a responsabilidade que cada um 

teria na nova fase e o quanto à participação integral e reflexiva de cada um 

se fazia necessária para que realmente pudesse acontecer uma prática 

democrática.  

Paulo Freire é inquietante e provocador; óbvio para alguns e para 

outros revolucionário; seja como for, leva a refletir e liberta para a 

participação ativa, para o questionamento e para escolhas conscientes.  

Por isto mesmo é que, no processo de aprendizagem, só 
aprende verdadeiramente aquêle que se apropria do 
aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, 
por isto mesmo, reinventá-lo; aquêle  que é capaz de aplicar 
o aprendido-apreendido a situações existenciais concretas 
(FREIRE, 1983, p. 16). 

 

Nessa nova fase, o grupo precisava de um nome e, em uma roda de 

conversa, a decisão, em comum acordo, foi por assumir o nome do próprio 

projeto. Portanto, no segundo semestre de 2010, o grupo de teatro estudantil 

da E. E. Plínio Barreto passou a ser conhecido como grupo Arte em Cena. 

Inscrevemo-nos no 9º Festival Estudantil SESI de Teatro Sorocaba 

com A Megera Domada e, entre 182 grupos inscritos, fomos selecionados. 

Então, fiz uma reunião com os pais dos integrantes do grupo e a direção da 

escola para expor a situação e a agenda do grupo, contando com o festival 

que já tínhamos sido selecionados e com outros que estávamos inscritos 

ainda sem resposta. Os pais foram convencidos da importância de nossas 

apresentações fora do ambiente escolar e, embora preocupados com o fato 

de termos de viajar, aprovaram a ideia, dando apoio total; alguns inclusive, 

ajudaram no convencimento de outros que se mostraram mais reticentes. 

 Com o apoio da Diretoria de Ensino Leste 5, conseguimos um ônibus 

da Secretaria da Educação para transportar nossos estudantes, transporte 

este que nos tem sido fornecido todos esses anos. Estes ônibus pertencem 

ao setor de transportes da Secretaria da Educação, comumente são 
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utilizados para estudantes participarem competições esportivas, elenco de 

um grupo de teatro foi uma novidade para o departamento. Nos festivais 

seguintes passamos a estabelecer um contato direto como setor de 

transportes, sempre que somos selecionados enviamos um ofício para a 

solicitação e temos sido atendidos. 

Assim, seguimos viagem para o nosso primeiro festival estudantil, 9º 

Festival Estudantil SESI de Teatro Sorocaba, onde ficamos muito surpresos 

por sermos o único grupo proveniente de uma escola estadual da cidade de 

São Paulo a participar do festival. Recebemos os seguintes prêmios pelo júri 

popular: melhor maquiagem, ator revelação e melhor espetáculo adulto. 

Prêmios recebidos com muita alegria, inclusive o de ator revelação, pois o 

grupo entendeu também como um reconhecimento coletivo. Incrível, isso 

tudo em nosso primeiro ano em um festival.  

Fomos, então, convidados a participar, com o mesmo espetáculo, do 

4º Festival Estudantil de Teatro da Universidade Sagrado Coração em Bauru, 

onde recebemos o prêmio de melhor maquiagem. 

Também no ano de 2010, reestreamos A Pequena Família, formando 

um teatro de repertório, com dois espetáculos: um de longa duração e outro 

de curta duração. Com este espetáculo, participamos do VII Festival de 

Teatro de Sumaré – Peças Curtas, concorrendo com cerca de quarenta 

espetáculos, envolvendo 180 atores/atrizes amadores e profissionais. 

Recebemos a indicação na categoria melhor ator e o prêmio de Grupo 

Revelação Teatro Adulto.  

Após os Festivais de Sorocaba, Bauru e Sumaré, o grupo passou por 

outra crise, desta vez muito maior, um acrisolamento. Assim como em todo o 

grupo, as brigas sempre foram comuns, mas nos últimos meses de 2010, as 

coisas pioraram, conforme relata Emily Stefany: “Muitas mentiras e fofocas 

foram jogadas em uma reunião junto aos pais de alguns alunos do grupo, que 

discutiam e defendiam seus filhos (como se estivem certos); me senti muito 

mais madura do que muitos pais que estavam ali”.  

Notei que isso tudo podia ter ocorrido devido à participação nos 

festivais, principalmente ao sucesso, que interferiu no pensamento dos 

integrantes do grupo, não acostumados com este universo. Além disso, 

alguns estudantes estavam no último ano na escola, prestes a se formar, e, 
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neste caso, muitas eram as pressões que podem ter sido canalizadas no 

grupo, isto é, uma espécie de descarregar de emoções.  

Quando se trabalha a autonomia dos envolvidos em um projeto, deve-

se esperar que situações assim aconteçam, pois normalmente as pessoas 

não estão habituadas a ela. O educador, nesse sentido, é um mediador que 

respeita os saberes dos educandos em um diálogo libertador, na direção 

contrária à postura do professor autoritário que pratica o monólogo opressivo. 

Uma ação educativa libertadora propõe uma relação de troca horizontal entre 

educador e educando; constrói um conhecimento, uma conscientização. Mas 

implica em um processo de transição que, algumas vezes, pode ser doloroso, 

já que todos estão acostumados a outros modelos. Nessa situação, faz-se 

necessária uma ruptura com os modelos habituais e, portanto, tivemos de 

administrar os problemas, o que, na realidade, promoveu um crescimento 

pessoal e fortaleceu o grupo. O incidente foi trabalhado e contornado por 

meio de muita paciência e conversa; depois disso, participamos de outro 

festival e tudo correu bem. 

Nesse contexto convém notar que o educador necessita de autonomia 

para o desenvolvimento do seu trabalho. Mas, para tanto, é preciso uma 

prática coerente que promova a transformação social e escolar, com 

compromisso político e ético, baseada no diálogo que é, antes de tudo, uma 

maneira de ser, um modo de relacionar-se com o mundo e com os outros. 

Isso só ocorre mediante o domínio de conhecimentos epistemológicos, 

metodológicos e políticos, a partir de um processo contínuo de formação e 

qualificação profissional para o exercício da docência (FREIRE, 2011b). 

Encerrando o ano, fomos também selecionados para o 15º Festival 

Estudantil de Teatro de Pindamonhangaba e premiados pela melhor 

sonoplastia e atriz revelação, e obtivemos o 2º lugar como melhor espetáculo 

adulto.  

Embora muito feliz com as premiações em um ano de participação em 

festivais sermos tão premiados, percebi que o melhor, sem dúvida, foi o 

contato com outros grupos e todo o crescimento que esta experiência nos 

proporcionou.  
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1.2.4 Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu (2011) 
 

Com o mesmo comprometimento, iniciamos o ano de 2011 com as 

aulas para os iniciantes que aumentavam a cada ano e, por isso, foram 

divididos em duas turmas – iniciantes e intermediários -, em dois horários 

diferentes, às terças e quintas, mantendo três horas semanais para cada 

turma. O grupo Arte em Cena passou pela saída de parte dos integrantes, 

principalmente os que terminaram o Ensino Médio. Desta vez, optamos pela 

entrada de apenas um integrante novo. Percebi que o momento era de 

reformulação, devido aos contratempos que enfrentamos no ano anterior e, 

com um elenco um pouco menor, onze pessoas, eu poderia assumir melhor o 

papel de conciliadora, mediadora e facilitadora de todo o processo. 

A direção e a escola, como um todo, cada vez mais, apoiava nosso 

trabalho. Nova verba foi destinada à iluminação do teatro, que passou a 

contar com mais uma mesa de controle de luz e vários novos refletores, o 

que estimulou o trabalho e o crescimento do grupo. 

Novos textos foram procurados por parte dos integrantes do grupo e, 

em conversa, optamos por um autor contemporâneo. Do clássico ao 

contemporâneo. Assim, o grupo conheceu a obra do autor brasileiro Carlos 

Alberto Soffredini. Apresentei alguns de seus textos para leitura, pois, além 

de pessoalmente gostar muito deste autor, notava estar de acordo com a 

personalidade do grupo. E foi o que aconteceu: uma grande identificação 

com os seus textos, principalmente com Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu. 

Escolha muito feliz, pois, com ele, pudemos colocar nosso público em contato 

com o universo do teatro tradicional e do circo-teatro.  

Muitas foram as dificuldades, principalmente, para conseguir a 

liberação para a montagem por parte dos representantes do autor já falecido. 

Depois de várias negociações com Renata Soffredini, filha do autor, pudemos 

utilizá-lo mediante o pagamento de R$ 500,00 pelos direitos autorais; quantia 

simbólica para eles, porém, grande para nós, mais uma aspecto para a 

aprendizagem dos estudantes envolvidos. 

Entramos com a proposta nos Projetos Descentralizados da Secretaria 

da Educação (CAD Projetos/PRODESC) em busca de verba para o 
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pagamento da quantia, assim como para o cenário e figurino, entre outras 

despesas. 

Para que os professores, a equipe escolar e a equipe do 
núcleo pedagógico possam criar projetos que ampliem, 
enriqueçam, aprofundem temas em estudo, e também 
beneficiem alunos com dificuldades de aprendizagem de um 
determinado conteúdo escolar, criou-se o Programa 
denominado: “Implementação de Projetos 
Descentralizados nas Unidades Escolares do Ensino 
Fundamental e Implementação de Projetos 
Descentralizados nas Unidades Escolares dos Anos 
Iniciais, Finais e de Ensino Médio” para dar suporte a essa 
metodologia de trabalho, operacionalizada sob a forma de 
projetos. Nesse contexto, o papel do educador/professor 
torna-se um fator determinante para o sucesso do projeto, 
uma vez que ele atua como mediador entre o aluno e o 
conteúdo em estudo, fazendo a gestão do espaço 
pedagógico. (Disponível em: 
<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/cadprojetos>) 

 

Nosso projeto foi aprovado, mas, ainda assim, procuramos 

desenvolver a cenografia utilizando materiais da escola, como mesas e 

bancos do refeitório.  
 

Figura 11 - Cenário de Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu (2011)

 
       Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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O trabalho iniciou-se com uma vasta pesquisa sobre o circo-teatro com 

o intuito de situar historicamente os envolvidos. De modo semelhante, 

pesquisamos o autor e realizamos o chamado “trabalho de mesa” – atores, 

atrizes e direção, sentados à mesa, realizam uma leitura/análise minuciosa 

do texto: palavras, personagens e intenções a serem atribuídas a cada fala, 

sempre debatendo e fazendo anotações. Soffredini valorizava o trabalho de 

mesa e, então, considerei que o grupo deveria passar por ele. Nossos 

ensaios ultrapassavam a duração de quatro horas aos sábados, como nos 

anos anteriores, passamos a nos reunir também as segundas e quartas-

feiras das 18:30 às 20:00 h. 

Procurei trazer para o palco as alegrias e dificuldades do circo-teatro; 

sua ludicidade, sonho e fantasia, sem deixar de lado o drama que o texto 

apresenta e mantendo a poesia de Soffredini, e o trabalho de grupo que ele 

tanto valorizava – atores e atrizes completam um projeto, envolvidos com 

toda a montagem, fugindo de exibicionismos ao palco. 

Nessa montagem, aconteceram grandes desafios. O primeiro foi o 

entendimento do texto por parte dos atores e atrizes que eram bem jovens. 

Repleto de metáforas e elementos de metateatro, o texto pressupõe certa 

maturidade para a compreensão. Além do trabalho com o texto propriamente 

dito, portanto, realizamos diversos exercícios de improvisação, laboratórios, 

dinâmicas, rodas de conversa e debates.  

Julguei interessante a parceria com uma psicóloga com a finalidade de 

orientar meu trabalho e dar suporte a ele, pois percebi que precisava exigir 

muito de cada um dos atores e atrizes, que representavam personagens de 

idades muita acima das suas. Além disso, seria conveniente traçar um perfil 

de cada personagem, já que a carga psicológica de cada um deles era 

intensa. 

Ao mesmo tempo, para dar leveza à montagem, incluí pequenos 

números de circo, com a intenção de levar o lúdico para o palco. Para tanto, 

o grupo passou por oficinas de clown, malabares, mágica e 

pirotecnia/pirofagia. Não para que se tornassem exímios artistas circenses, 

mas para que pudesse auxiliá-los na construção de suas personagens. Daí 

em diante, cada um escolheu qual técnica circense sua personagem 
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apresentaria no espetáculo. Mauricio Haj e Emily Stefany - pirofagia; Roberto 

de Paula – clown e malabares; Fernando Polacchini – mágica. 

 
Figura 12 - Pirofagia em Vem Buscar-me que ainda Sou Teu (2011) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

A música não podia ficar de fora, já que se trata de um musical, o que 

foi outro desafio. Nova parceria foi realizada com Josi Ferraz, cantora 

profissional que já tinha me auxiliado nas montagens anteriores. Dessa vez, 

porém, ela assumiu a direção musical, compôs melodias para as letras do 

texto e preparou o elenco. Pedi uma música tema para cada personagem, 

tornando-os, assim, mais delineados. A trilha foi composta, então, pontuando 

todo o espetáculo.  

Optamos pela reprodução da música ao vivo, com a intenção de trazer 

de volta a ideia de banda que acompanhava os espetáculos circenses no 

passado. Em cena, colocamos dois músicos: Josi Ferraz e Sherikan Santos e 

diversos instrumentos, como violão, guitarra, teclado e bateria. 
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Figura 13 - Músicos de Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu (2011) 

 
      Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Com as músicas prontas, as coreografias foram criadas, novamente 

com a responsabilidade de Mauricio Haj e, dessa vez, em parceria somente 

com Karol Mathias. A dupla procurou criar movimentos a partir da expressão 

corporal de cada um dos atores e atrizes e o que eles entendiam de cada 

cena que seria coreografada, pois estes números estavam inseridos no 

universo circense e no espetáculo como parte integrante da história. 

A criatividade que tomou conta da elaboração do cenário, músicas e 

coreografias, também esteve presente na criação dos figurinos, as 

personagens trocavam de roupa várias vezes, para auxiliar a arrecadação da 

verba de que precisávamos, retomamos a ideia da realização de shows. 

Aproveitando o Dia das Mães, em maio, o grupo montou um show que 

envolvia música pop internacional com a cantora Josi Ferraz cantando ao 

vivo e o elenco do Arte em Cena dançando, tivemos a mesma preocupação 

com figurino, cenário e iluminação assim como temos com as nossas peças. 

Os ingressos foram vendidos a R$ 3,00, limitados a duas apresentações, e 

que foram rapidamente esgotados. O público mais uma vez esteve presente 

no teatro da escola e não se arrependeu e o grupo Arte em Cena conseguiu 

arrecadar a quantia que precisava. 
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Figura 14 - Show Arte em Cena (2011) 

 
  Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Ao longo desse processo, em 2011 criamos também cartazes e 

banners, para a divulgação dos espetáculos. Auricélio Ribeiro Jr assumiu 

esta criação, já que também era uma área de seu interesse, assinando como 

Jr Ribeiro, o que se mantém até hoje. Assim, o grupo crescia em todos os 

sentidos, sendo que cada integrante, além de atuar, contribuía em outras 

áreas, como música, dança, cenário, figurinos, coreografia, produção, design 

e contabilidade. 

Após extenso trabalho de pesquisa, criação, preparo vocal, musical, 

corporal e ensaios, estreamos Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu em 01 de 

julho de 2011 com as luzes da ribalta acesas. Algumas personagens da 

história receberam o público na entrada do teatro em intervenções teatrais de 

acordo com as indicações no texto, inserindo o público no universo circense 

desde início e mostrando-se muito proveitoso nesse sentido. Seguimos com 

apresentações durante todo o segundo semestre com sucesso. 
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Figura 15 - Banner de Vem Buscar-me que Ainda sou Teu (2011) 

 
  Fonte: Arquivo pessoal de Jr Ribeiro 

 
Ficha Técnica de Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu: 

     Texto: Carlos Alberto Soffredini 

Direção Geral: Marcia Polacchini 

Direção Musical e Trilha sonora: Josi Ferraz e Sherikan Santos 

Cenografia e Figurino: Marcia Polacchini 

Coreografias: Mauricio Haj e Karol Mathias 

Iluminação: Marcia Polacchini 

Elenco: Auricélio Ribeiro, Emily Stefany, Evelyn Morgana, Fernando 

Polacchini, Karoline Matias, Luma Cavichioli, Mauricio Haj, Roberto de 

Paula, Sherikan Santos. 
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Figura 16 - Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu (2011) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O espetáculo apresenta a trajetória de uma companhia de circo-teatro 

que luta para sobreviver em um tempo no qual este tipo de arte não atrai 

mais grandes públicos. Nascida e vivida em um palco de circo, Aleluia 

Simões, conhecida como D. Mãezinha, é a dona da companhia, que sonha e 

luta para que o espetáculo continue e que a ascensão da televisão e do 

cinema não façam com que as cortinas desse mundo mágico se fechem para 

sempre. Junto à D. Mãezinha, estão as clássicas figuras de um circo, como 

seu filho, o ingênuo Campônio, seu marido, o malandro Ruy Canastra, o 

contrarregra faz-tudo Brilhantina, a fogosa argentina Amada Amanda, o 

inatingível e valente Lológico Valadão e a reprimida Dona Virginia, fã 

inveterada dos artistas. Todos mostram a realidade dos bastidores desse 

falido circo-teatro. A esperança vem com a possibilidade da entrada de uma 

nova integrante na companhia, a riquíssima Cancionina que, apesar de não 
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muito talentosa tem um forte "paitrocínio" que pode ajudá-los a sair do 

sufoco. Em meio a tudo isso, apresentam uma encenação de Coração 

Materno de Vicente Celestino e, assim, realidade e ficção confundem-se 

neste metateatro, uma tragicomédia musical sobre ambição, inveja, amor, 

rivalidade, dificuldades e alegrias de sobreviver como artista, envolvendo 

muito humor, emoção, música e dança. 

O grupo, que já possuía reconhecimento na escola (entre educandos, 

educadores e funcionários) e na comunidade, principalmente após as 

premiações nos festivais que legitimaram o trabalho, apresentava-se com o 

teatro de 370 lugares lotado.  

Selecionados para 10º Festival Estudantil SESI de Teatro – Sorocaba, 

novamente a única escola estadual da cidade de São Paulo, a apresentação 

aconteceu no dia 08 de setembro do corrente ano.  O público aclamou nosso 

espetáculo e, em pouco tempo, já cantava nossas músicas. Contudo, no 

debate recebemos duras críticas, principalmente por parte de uma jurada, 

críticas estas que não foram bem recebidas pelo público presente, tampouco 

pela organização do festival.  

Nossa montagem recebeu os seguintes prêmios nesse festival: melhor 

ator, ator revelação, atriz revelação, melhor trilha sonora e 2º melhor 

espetáculo pelo júri popular. 

No mês de outubro, participamos do 5º Festival Estudantil de Teatro 

da Universidade Sagrado Coração de Bauru e lá também fizemos muito 

sucesso com o público. Na premiação recebemos novamente o troféu de 

melhor ator.  

As críticas recebidas até então não esmoreceram o grupo; ao 

contrário, fortaleceram ainda mais nossa união, principalmente porque o 

espetáculo agradava ao público, estabelecendo uma forte relação com ele, o 

que sempre foi muito buscado com nossas montagens.  

Nossas experiências nesses festivais nos fizeram pensar muito e 

procurar analisar e questionar o que estava acontecendo. A pergunta que se 

fazia era: como um espetáculo, sem apelos populares, conquistava tanto o 

público e, ao mesmo tempo, despertava críticas tão  duras nos jurados 

técnicos dos festivais? Pensamos que, talvez, algo devesse ser mudado, 

acrescentado ou retirado, mas nos debates nas rodas de conversa do grupo, 
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percebemos que estávamos todos - atores, atrizes, produção, direção - 

seguros em relação à montagem e ao que desenvolvemos até então. Crescer 

sim, mas mudar não, pois esse era o resultado de muito trabalho e era 

exatamente o que queríamos como espetáculo. 

Motivados assim, inscrevemo-nos para o 16º Festival Estudantil de 

Teatro de Pindamonhangaba e, selecionados, apresentamo-nos no dia 16 de 

novembro. Ali, atingimos o que ainda faltava: um grande sucesso de público 

e de crítica ao mesmo tempo.  

A premiação representou a coroação desse sucesso, um grande 

reconhecimento do nosso trabalho. Fomos premiados com 07 troféus: melhor 

ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor trilha sonora, 

melhor direção, 2º melhor espetáculo pelo júri técnico e melhor espetáculo 

pelo júri popular. Devo sublinhar que não considero que o troféu/prêmio seja 

o mais importante, mas certamente representa uma forma de reconhecimento 

do trabalho de todo o grupo, um trabalho que foi desenvolvido com muito 

empenho, dedicação amor e carinho.  

Carinho também recebemos do público de Pindamonhangaba. Após 

apresentarmos Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu, conquistamos fãs que 

estão sempre em contato conosco pelas redes sociais e dizem esperar por 

nossas montagens.  

Encerramos 2011 muito unidos, mantendo o contato por telefone em 

encontros  fora da escola, independentemente dos ensaios e reuniões. 

 

 

1.2.5 A Dama Mijona / Bruxas (2012/2013) 
 

Em janeiro de 2012, ainda durante as férias escolares, encontramo-

nos esporadicamente com o intuito de pensar e conversar a respeito de que 

texto montar. Resolvemos continuar o trabalho com autores contemporâneos 

e, dessa vez, após várias leituras, optamos por um texto inédito de um autor 

equatoriano, de caráter crítico: A Dama Mijona, de José Martinez Queirollo.  

Eu conhecia este texto desde que frequentei o Teatro Escola 

Macunaíma e entendi que seria adequado para o momento que o grupo vivia 

com integrantes adolescentes e questionadores, além do fato de termos a 
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intenção de trazer para o grupo alguns atores e atrizes da turma de 

iniciantes/intermediários que se mostraram muito dedicados e envolvidos 

com o projeto. Esse texto requeria um elenco em grande número e com 

idades diversificadas, inclusive mais novos, o que combinava com nossos 

propósitos. 

As aulas foram retomadas. Dois integrantes deixaram o grupo por 

motivos profissionais e, então, concretizamos a intenção acima descrita, 

trazendo alguns atores e atrizes que pertenciam a turma de 

iniciantes/intermediários. A escolha dos atores e atrizes não estava atrelada 

simplesmente ao talento, mas à participação, ao comprometimento com o 

teatro e, sobretudo, à vontade aliada ao entendimento de que fariam parte de 

um grupo que trabalha com a prática de liberdade, com respeito e dedicação, 

sempre visando um projeto e não o exibicionismo individual. Assim, o grupo 

Arte em Cena cresceu, contando com educandos e ex-educandos; alguns, 

que terminaram o Ensino Médio e ingressaram na faculdade, quiseram 

continuar no grupo. Eram 24 pessoas de onze a dezenove anos, distribuídas 

em dois espetáculos. 

Iniciamos o processo de montagem de A Dama Mijona, que contou 

com 21 atores/atrizes em cena, antigos e novos, com ensaios a partir do mês 

de março, de quatro a seis horas por semana, sempre aos sábados, 

contando com improvisações, cenas, trabalhos de coro, preparação corporal, 

vocal e musical. 

Nesta montagem, surgiram outros grandes desafios. O primeiro deles 

foi a tradução do texto, originalmente em espanhol, tarefa realizada por um 

dos integrantes do grupo, Auricélio Ribeiro Jr, que se empenhou muito, 

enquanto pesquisas e jogos de improvisação sobre a temática apresentada 

no texto aconteciam com o grupo em conjunto com a preparação vocal e 

corporal.  

O texto traz um vocabulário muito diferente com muitas metáforas, isto 

é, algumas palavras e expressões são usadas procurando trazer 

questionamentos que exigem certa maturidade para compreendê-los, como 

“pútrida menestra que vos toca”. Portanto, o entendimento por parte dos 

atores e atrizes, muito jovens, necessitou de muito estudo. Fez-se necessário 

novamente, assim, o trabalho de mesa, para que o vocabulário fosse 
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explorado. Paralelamente ao trabalho de mesa, as improvisações 

continuaram acontecendo, sempre seguidas de debates sobre elas. Dessa 

maneira, quando as cenas foram propostas, os jovens conseguiram criar 

naturalmente, contribuindo com o projeto e fugindo de um formato mecânico 

de interpretação.  

O texto, apesar de equatoriano, traz temas muito pertinentes ao Brasil 

atual, como a corrupção, a luta entre os poderes eclesiásticos, civis e 

militares, as sociedades beneficentes e os menores abandonados. O 

interessante é que o autor nunca esteve no Brasil. Procurei trazer para o 

palco a sátira, já que o espetáculo apresenta uma forte crítica à sociedade 

atual e, para tanto, o humor foi um forte aliado, na medida em que, por meio 

dele, podemos dizer muitas verdades.  

A música não podia ficar de fora; afinal, já é uma marca registrada do 

grupo. Este foi outro desafio, já que o coro foi formado por estudantes de 

cerca de 12 anos de idade. Mais uma vez, Josi Ferraz, assim como no ano 

anterior,  assumiu a direção musical, compôs melodias para as letras do texto 

e preparou o elenco. Dessa forma, a trilha foi composta mais uma vez 

pontuando todo o espetáculo. Optamos pela reprodução ao vivo de grande 

parte das músicas, com um teclado que fez parte da cenografia e foi tocado 

por uma das atrizes com formação em piano. 
 

Figura 17 – A Dama Mijona (2012) 

 
          Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Um diferencial desse grupo, já apontado anteriormente, são os seus 

integrantes, pertencentes a diferentes faixas-etárias. Este diferencial me 

encanta, pois proporciona, sobretudo, respeito mútuo e troca de experiências 

diretamente ligadas à diversidade, inclusive de classes sociais. 

Novamente fomos aprovados no Projeto Descentralizado da Secretaria 

da Educação (CAD Projetos) e, com ele, obtivemos verba para o cenário e os 

figurinos, além de, dessa vez, termos incluído o trabalho de uma costureira 

no orçamento. Desde que iniciei o Projeto Arte em Cena, sempre tive em 

mente que os educandos e seus pais não deveriam onerar seus orçamentos 

familiares com despesas com o teatro, pois acredito que a produção também 

faz parte da aprendizagem no teatro, e que este não é como um hobby que 

deve ser mantido ou custeado; ao contrário, ele mesmo pode se manter. Por 

isso, novamente trabalhamos, com todo o grupo, os shows para arrecadação 

de dinheiro conforme já relatado, assim como a montagem dos projetos para 

inscrever no CAD Projetos. A ideia sempre foi inserir os estudantes no 

universo do teatro amador de modo que, além de atuar, todos aprendessem 

também a produzir um espetáculo. 

Conseguimos produzir A Dama Mijona, o figurino foi assinado por mim, 

mas discutido de maneira coletiva, peças idealizadas a partir de um arco-íris 

de cores para as personagens dominantes na história, enquanto que as que 

ficavam à margem, abandonadas, utilizaram tons cinza e neutro. Quando a 

costureira veio tirar as medidas, uma integrante disse parecer estar fazendo 

parte de um sonho, pelo fato de o figurino estar sendo confeccionado 

especialmente para ela. Foi, de fato, um elemento positivo para o grupo. 

Um universo surreal começou a ser desenhado, ou seja, um universo 

ligado à realidade, mas fora dela, trabalhando com imagens incomuns e 

exageradas, normalmente presentes no imaginário. Optamos por perucas 

para várias personagens. O cenário também foi trabalhado de maneira 

coletiva; ainda que simples, valorizava as personagens e o próprio teatro, 

enfatizando o público enquanto parte integrante da história encenada, que 

acontece em uma reunião beneficente, justamente em um auditório. 

O espetáculo estreou no dia primeiro de setembro de 2012 e foi 

apresentado mensalmente no teatro da escola em sessões abertas à 

comunidade, sempre lotadas. Quando apresentado apenas para estudantes 
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da escola, havia um debate após o espetáculo, abordando os temas 

polêmicos da peça, neste caso política, poder, religião e organizações não 

governamentais. Temas que foram levados para sala de aula, principalmente 

nas disciplinas de filosofia, história, língua portuguesa e arte. 

 
 

Figura 18 - Banner de A Dama Mijona (2012) 

 
 Fonte: Arquivo pessoal de Jr Ribeiro 

 

Ficha Técnica de A Dama Mijona 

Texto: José Martinez Queirollo 

Tradução: Auricélio Ribeiro 

Adaptação e Direção Geral: Marcia Polacchini 

Direção Musical e Trilha sonora: Josi Ferraz  

Cenografia e Figurino: Marcia Polacchini 

Coreografias: Mauricio Haj e Karol Matias 

Iluminação: Marcia Polacchini 
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Elenco: Auricélio Ribeiro, Denis Zacharias (Karoline Matias), Emily 

Lumbreras, Emily Stefany, Fernando Polacchini, Gisele Lopes, Julia 

Correia, Karoline Kawabata, Letícia Fialho, Ligia Albuquerque, Luma 

Cavichioli, Mauricio Haj, Mylena Almeida, Murilo Medeiros, Ana Beatriz 

Portela, Ana Lívia Castro Matos, Diury Roberta, Haynna Alves, João 

Hidalgo, Samuel de Araújo, Stefanie Dias. 

 

Em uma sociedade beneficente que mantém crianças carentes, as 

sócias, junto com amigos e autoridades locais reúnem-se para uma sessão 

solene em homenagem a sua “nobre” amiga e tesoureira, Maria Fernanda 

Enfarte de Barriga. Porém, após a leitura de uma carta escrita pela falecida, 

todos descobrem que ela havia deixado uma grande fortuna em nome da 

Sociedade. A entrega do cheque será feita pelo viúvo, o Sr. Espártacus 

Barriga, que chega acompanhado de uma mulher desconhecida. Assim o 

espetáculo se desenvolve repleto de surpresas, contando ainda com o coro, 

formado pelas crianças da instituição que, com apartes irônicos e muitas 

vezes cantados, trazem muito humor e reflexões para a montagem.  
 

Figura 19 - A Dama Mijona (2012) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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O público, em todas as apresentações era calorosamente recebido 

pelas sócias da sociedade beneficente, assim como pelo prefeito, padre e 

outras personagens com intervenções teatrais antes do espetáculo ter início, 

como no espetáculo anterior.  

A Dama Mijona também foi selecionada para festivais, como o 11º 

Festival Estudantil SESI de Teatro – Sorocaba. Foi apresentada no dia 05 de 

setembro, alcançando sucesso de público e crítica, e vencedora de cinco 

prêmios: melhor sonoplastia, melhor maquiagem, melhor figurino, 2º melhor 

espetáculo pelo júri técnico e melhor espetáculo pelo júri popular.  

Na escola, educandos, educadores e direção comemoraram muito o 

resultado, que foi bastante divulgado. E, enfim, conseguimos uma publicação 

no jornal. 

 
Figura 20 - Reportagem sobre A Dama Mijona 

 

 
        Fonte: Folha de S.Paulo, 21/09/2012 

 

O sucesso alcançado foi debatido com o grupo e toda a excitação e 

deslumbramento foram entendidos como resultado de muito empenho e 

trabalho, e direcionados como estímulo para o que estava por vir. 
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No mês de outubro, apresentamo-nos no 6º Festival de Teatro 

Estudantil da Universidade Sagrado Coração de Bauru e também recebemos 

muitos elogios; mais uma vez, empolgamos o público; fomos indicados em 

todas as categorias e premiados como melhor direção e melhor atriz.  

 Continuamos realizando apresentações para a comunidade no Teatro 

Plínio Barreto. Fomos selecionados para o 17º Festival de Pindamonhangaba 

que, infelizmente, não ocorreu, devido à reforma do teatro que não terminou 

a tempo. 

No mesmo período, foi finalizada uma proposta iniciada em 2011, a 

montagem do espetáculo infantojuvenil Bruxas, de Ricardo Leitte, uma 

espécie de fábula contemporânea. Nesse caso, os novos integrantes do 

grupo fizeram parte do elenco, orientados pelos antigos.  

Bruxas estreou no mês de maio de 2012 para estudantes da escola e 

em apresentações abertas à comunidade, superando nossas expectativas. 

Nessa montagem, os grandes desafios estavam relacionados ao 

universo surreal que o texto traz. Apresentar, com verdade, um mundo de 

pura fantasia. Mergulhamos, então, no repertório das fábulas e lendas, e 

realizamos muitos jogos de improvisação sobre a temática, sempre seguidos 

de debates. Procuramos levar ao palco o repertório dos próprios integrantes 

do grupo, contribuindo para o desenvolvimento da criatividade de cada um. 

Esta é, sem dúvida, a base de todo meu trabalho.  

Coletivamente, criamos o cenário e o figurino, sempre auxiliados pelos 

integrantes mais antigos do Grupo Arte em Cena. A trilha sonora foi 

concebida a partir de todo o universo fantástico que o texto traz, com músicas 

já existentes executadas em CD, o que  proporcionou ritmo ao espetáculo. A 

parceria com Josi Ferraz foi novamente realizada, mas apenas para a 

preparação vocal do elenco, já que a trilha sonora foi assinada pelo veterano 

integrante do grupo, Auricélio Ribeiro Jr, que também atuou como assistente 

de direção na montagem.  

Tivemos grande preocupação em dirigir o espetáculo para crianças de 

modo a respeitá-las, fugindo da interpretação “infantilóide” que as subestima. 

Acredito que chegamos a uma montagem que agradou tanto as crianças 

como os adultos que as acompanhava. 
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Figura 21 - Banner  de Bruxas (2012) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Jr Ribeiro 

 

Ficha Técnica de Bruxas: 
Texto: Ricardo Leite 

Adaptação e Direção Geral: Marcia Polacchini 

Assistência de direção: Auricélio Ribeiro 

Trilha sonora e sonoplastia: Auricélio Ribeiro 

Preparação vocal: Josi Ferraz 

Cenografia e Figurino: Marcia Polacchini 

Coreografias: Karoline Kawabata 

Iluminação: Fernando Polacchini 

Elenco: Emily Lumbreras, Emily Stefany, João Fernando, Julia Correia, 

Karoline Kawabata, Murilo Medeiros, Ana Beatriz Portela, Ana Lívia Castro 

Matos, Haynna Alves, João Hidalgo, Samuel de Araújo. 
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Em um mundo sobrenatural onde existem bruxas, magos, duendes e 

espelhos mágicos, três bruxas se reúnem para colocar em prática um plano 

de vingança. A vítima é o Mago Berlioz, que trocou Fredegunda, a bruxa 

instrutora, por uma fada. Crizelda e Magda, as bruxas aprendizes, auxiliadas 

por Carlota Corola, a bruxa bibliotecária, na casa de Fredegunda, preparam a 

Praga dos Sete Anos, mas são atrapalhadas pelo Duende Repórter e o feitiço 

vira contra o feiticeiro. Assim, com muita música e humor, essa fábula 

contemporânea é apresentada deixando a lição de que a vingança não 

compensa. “Parece que a história da grande maldição acabou em um grande 

fiasco”!  

Com Bruxas e A Dama Mijona, fechamos o ano de 2012 muito 

satisfeitos com todos os resultados, tendo realizado aproximadamente quinze 

apresentações apenas no segundo semestre, cumprindo o compromisso de 

realizar, no mínimo, uma apresentação por mês aberta à comunidade no 

teatro da escola. Atingimos um público de cerca de cinco mil pessoas. “Uma 

experiência que despertou o senso crítico no nosso grupo, que nos deu 

inspiração para nossa futura peça em 2013” (Emily Stefany). 

 
Figura 22 - Bruxas  (2012) 

 
               Fonte: Arquivo pessoal de Jr Ribeiro 
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1.2.6 Maçãs Boas Fora do Eixo (2013/2014) 
 

Com o grupo unido e estimulado para o retorno, iniciamos 2013. Neste 

ano, a E. E. Plínio Barreto, com 718 estudantes matriculados, contava com 

379 no Ensino Fundamental ciclo II e 339 no Ensino Médio. Além de abordar 

a prática teatral nas aulas que ministrava para os educandos em sala de 

aula, sempre estabelecendo uma relação com os espetáculos teatrais 

apresentados, continuamos com o teatro para iniciantes fora do horário do 

horário escolar. Porém, essas aulas passaram a acontecer aos sábados 

antes do ensaio do Grupo Arte em Cena, das 8:30 min às 10:00 h, para cerca 

de 52 educandos de onze a dezessete anos de idade.  

Os educandos da escola, em geral, têm um respeito muito grande pela 

arte e pelo teatro, sabendo valorizá-lo e valorizar-se nos projetos, visto que, 

direta ou indiretamente, tomam parte deles. O teatro e a arte são utilizados 

pelos estudantes em outras disciplinas e trabalhos, por iniciativa própria, 

exercitando a interdisciplinaridade. Portanto, entende-se que o projeto não 

diz respeito somente os estudantes diretamente envolvidos com o teatro nas 

aulas realizadas fora do horário escolar que, em 2013, somaram cerca de 80 

jovens (entre iniciantes e veteranos), mas a escola como um todo que, de 

fato, passou a enxergar novas possibilidades, interligar os saberes e 

desenvolver a autonomia.  

Por isso tudo, em 2013, resolvemos continuar apresentando A Dama 

Mijona até o próximo trabalho estar concluído, assim como continuar com 

Bruxas, já que, com este infanto-juvenil, ainda não havíamos participado de 

nenhum festival. E, ainda, percebemos que os dois espetáculos não tinham 

sido esgotados. Alguns ex-integrantes voltaram para o grupo e, assim, o Arte 

em Cena contava com trinta integrantes – dos doze aos vinte anos - 

educandos do Ensino Médio e Fundamental ciclo II e alguns ex-educandos. 

Todos auxiliaram no projeto com os iniciantes em um trabalho multiplicador e, 

da mesma maneira e com o mesmo comprometimento, continuaram com as 

pesquisas sobre o teatro em encontros realizados aos sábados das 10:00 às 

16:00 h. 

A Dama Mijona, atendendo a pedidos, foi reapresentada no teatro da 

escola. No dia 26 de fevereiro, a mesma peça foi apresentada durante a 
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semana de recepção aos calouros do Instituto de Arte UNESP – São Paulo, 

universidade na qual uma das integrantes do grupo cursava o segundo ano 

do curso de Artes Cênicas. Nessa ocasião, pude ter certeza de que, caso eu 

não pudesse estar com eles, tudo teria corrido bem, como de fato ocorreu. A 

autonomia do grupo se fez presente; tomaram decisões em relação às 

funções de cada um, ao modo de montar o cenário; os mais velhos cuidaram 

dos mais novos, tudo em clima de absoluta alegria. Foi realmente um prazer 

para todos nós. 

Prazer também tivemos com o convite para nos apresentarmos na VI 

SEMEARTE no Centro Universitário Ítalo Brasileiro – UniÍtalo, em São Paulo. 
Em um belo e lotado teatro para graduandos em Pedagogia, Educação Física 

e Sociologia, entre outros, realizamos a apresentação e, depois, um debate 

com os educadores e educandos da faculdade. Passados alguns dias, 

recebemos das professoras responsáveis pelo evento, Estela Pereira, mestre 

em Arte, Educação e História da Cultura, e de Hânia Cecília Pilan, diretora 

teatral, a carta que segue: 
 

Figura 23 -  Carta da UniÍtalo ao Grupo Arte em Cena 

A Dama Mijona: Um espetáculo para refletir 
 

Poucos são os espetáculos que trazem reflexão densa e verdadeira sobre nossa 
sociedade. Feito por jovens adolescentes de forma cômica e leve, A Dama Mijona 
traduz os três poderes de uma sociedade dos quais todos somos vítimas, seja pela 
imposição do capitalismo ou do modelo neoliberal, ou seja pelos dogmas que desde 
criança ou desde sempre se nos impõem. 
A direção dá oportunidade de trabalho a todos os atores, percebendo e aproveitando 
as particularidades de cada um, para poderem atuar da melhor maneira. 
É possível  perceber grandes talentos,  porém não são levados a ser “estrelas”, mas 
a trabalhar juntos em prol do espetáculo e do grupo como manda o verdadeiro 
Teatro. 
No debate final, ficou evidente a pesquisa realizada pelo grupo e é por isto que 
podem ser bem percebidas as críticas em relação aos poderes de que o texto fala, 
pois o expectador só pode ler o espetáculo à partir da leitura da direção e dos 
atores. Quanto melhor essa leitura, melhor a compreensão. 
Acredito que a formação de um grupo de teatro já tenha relevância por si só, mas 
quando se propõe ir além da busca primeira de realizar um espetáculo, no caso da 
direção e de representar uma personagem, no caso dos adolescentes atores, se 
consegue ser a diferença. Fazer pensar, colaborando para a formação do ser 
humano que assiste ao espetáculo, transformando-os em cidadãos críticos e 
conscientes do meio em que vivem. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Ao mesmo tempo, em 2013, demos início à leitura de vários textos; 

porém, agora, com o Grupo Arte em Cena mais maduro e crítico, surgiu a 

necessidade, por parte dos integrantes, da criação de um texto próprio. Ou 

seja, ao invés de optarmos por um texto pronto de um autor já consagrado 

conforme o que havíamos realizado até então, optamos por escrever algo 

que todos gostariam de abordar.  

Em debates realizados no mês de março, acabamos constatando que 

o que verdadeiramente nos unia era a diferença. Os integrantes do grupo 

eram muito diferentes entre si e também se sentiam diferentes nos ambientes 

que frequentam, mas, ali, no teatro, tais diferenças eram respeitadas e isso 

torna o grupo mais rico. Desde essa descoberta, todos mostraram uma 

vontade muito grande de falar de liberdade, contra regimes ditatoriais e, ao 

mesmo tempo, todos queriam muito dançar. Assistindo ao filme Footloose 

(1984) e estudando a década de 1980 e a ditadura civil militar no Brasil, 

surgiu a inspiração. Aprofundamos, então, as pesquisas sobre a ditadura civil 

militar e as músicas nacionais e internacionais da década de 1980 e, a partir 

de todo esse universo pesquisado, realizamos jogos de improvisação, 

criando, assim, várias cenas e personagens.  

O grupo se envolveu espetacularmente e eu, como diretora, procurei 

realizar um trabalho de mediação a partir da criação coletiva e democrática; 

trabalhar a forma e o conteúdo, principalmente por meio dos jogos de 

improvisação baseados nas experiências subjetivas do grupo, suas vivências 

e pesquisas dos temas em questão, estimulá-los a liberar sua energia 

criativa, além da contínua preparação corporal e vocal. 

Em um desses jogos, ao preparar uma cena a partir da música “Alegria 

Alegria”, de Caetano Veloso, as personagens organizavam a decoração de 

uma festa. Uma das atrizes surge com uma bandeira do Brasil e a coloca no 

cenário; uma outra atriz, muito jovem, observou a bandeira e em um 

rompante, cobriu a palavra “ordem” da frase da bandeira, “ordem e 

progresso”. Mais uma prova do quanto estavam envolvidos com o tema e 

com o espetáculo.  

Alguns ocuparam-se do cenário, que foi criado a partir de elementos 

que traziam, e de tecidos, lycra branca e colorida, que manipularam de 

acordo com o espaço de maneira muito criativa.  
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Cada integrante contribuía com suas áreas de maior interesse, mas 

todos pesquisaram acontecimentos sociais e políticos, além de músicas das 

décadas de 1970 e 1980. Levavam as músicas e Mauricio Haj e Karoline 

Mathias propunham exercícios de expressão corporal e coreografias, trabalho 

que era alternado com as cenas teatrais. Essas cenas, muitas vezes, eram 

fortes e despertavam muita emoção nos atores e atrizes que participavam 

delas. Por isso, tivemos muito cuidado nesse processo e, ainda assim, com 

todo cuidado quase nos perdemos.  

Em um ensaio, dois integrantes veteranos discutiram, aparentemente 

devido à cena, mas, na verdade, este foi apenas um estopim de toda pressão 

que vinham enfrentado. Os dois já na faculdade, trabalhando e vivendo a 

ditadura comum da vida  e no teatro... explodiram! Tive de agir rápido, pois se 

agrediram verbal e quase fisicamente; contornei a situação com a ajuda do 

grupo. Até que tudo se acalmou e todos choramos juntos. Esse 

acontecimento mexeu com o grupo e fez com que amadurecêssemos ainda 

mais. Procuramos utilizar toda essa emoção vivida, no espetáculo.  

Pressão também sentimos quando percebemos que teríamos de 

apressar a montagem, pois as inscrições para o Festival de Sorocaba 

estavam abertas e nós precisávamos produzir um vídeo de algum ensaio 

geral para a inscrição. O espetáculo não estava pronto e, então, corremos 

contra o tempo, pois a vontade de participar do festival era unânime, um 

festival que já fazia parte da nossa história. O grupo se empenhou, 

ensaiamos alguns domingos também e, enfim, conseguimos. 

Assim surgiu Maçãs Boas Fora do Eixo, um espetáculo musical 

contemporâneo, de criação coletiva, que envolve drama, humor, música e 

dança em busca da liberdade. Apresenta, em alguns momentos, um universo 

real e, em outros, surreal. Três integrantes do grupo assinam a autoria do 

texto, pois foram elas que assumiram a responsabilidade por escrevê-lo a 

partir do que surgia nas improvisações/cenas. Um texto dialético que não 

impõe, mas propõe provocações, reflexões, promove debates e estabelece 

um diálogo com o público,  condição sine qua nom em nossas montagens. 

Estreado no dia 07 de setembro de 2013, surpreendeu nosso público, 

acostumado a ver o grupo apresentar comédias. Este espetáculo possui um 

tema mais denso e a montagem propõe cenas mais dramáticas. Maçãs Boas 
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Fora do Eixo é um musical contemporâneo que mistura drama, humor e 

crítica social. 

 
Figura 24 - Banner I de Maçãs Boas Fora do Eixo (2013) 

 
      Fonte: Arquivo pessoal de Jr Ribeiro 
 

Ficha técnica de Maçãs Boas Fora do Eixo: 
Texto: Kaline Matias, Letícia Fialho, e Luma Cavichioli 

Direção Geral: Marcia Polacchini 

Direção Musical: Josi Ferraz 

Trilha Sonora: o grupo  

Cenografia e Figurino: Marcia Polacchini 

Coreografias: Mauricio Haj e Karol Matias 

Iluminação: Marcia Polacchini e Wesley Batista 
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Elenco: Auricélio Ribeiro, Emily Lumbreras, Emily Stefany, Fernando 

Polacchini, Gisele Lopes, Julia Correia, Karoline Kawabata, Karoline Matias,  

Letícia Fialho, Ligia Albuquerque, Luma Cavichioli, Mauricio Haj, Mylena 

Almeida (Gisele Lopes), Murilo Medeiros, Ana Beatriz Portela, Ana Lívia 

Castro Matos, Haynna Alves, João Hidalgo, Samuel de Araújo, Stefanie Dias, 

Thales Leoni (João Fernando), Mônica Barreto. 

 

A montagem é encenada em um período em que impera a repressão, 

em que tudo é censurado. Alunos de uma escola tradicional apresentam 

“comportamentos inadequados” e começam a dar “problemas” por suas 

diferentes maneiras de agir. Devido a esses hábitos, são encaminhados a 

uma escola com padrões e rigores militares, na verdade um reformatório 

onde tudo é proibido, e assim, por meio da ordem, obterão o progresso. A 

angústia e opressão fazem com que eles se submetam e contenham seus 

sentimentos. Mesmo vivendo momentos de sofrimento, ainda conseguem 

mostrar que a esperança, persistência e conhecimento são a base para a 

realização de seus sonhos. A música e essencialmente a paixão pela dança 

faz com que os jovens sejam impulsionados a mudar a história e conquistar a 

liberdade de expressão. 
 
 

Figura 25 - Maçãs Boas Fora do Eixo, SESI Sorocaba (2013) 

 
         Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Fomos selecionados para o 12º Festival Estudantil SESI de Teatro – 

Sorocaba e apresentamo-nos no dia 25 de setembro. O Grupo Arte em Cena 

emocionou o público e empolgou os jurados, principalmente aqueles que nos 

acompanham desde nosso primeiro festival. 

Os prêmios vieram como consequência, a cada ano em maior 

quantidade. Em Sorocaba, o espetáculo Maçãs Boas Fora do Eixo foi 

premiado como melhor espetáculo e, ainda, melhor ator, melhor atriz, melhor 

cenografia e melhor iluminação. O prêmio de melhor iluminação foi motivo de 

muita comemoração, pois em nosso primeiro festival a iluminação havia sido 

alvo de muitas críticas. A cada ano, o amadurecimento e crescimento do 

grupo ficavam mais claros. 

 
Figura 26 – Reportagem sobre premiação de Maçãs Boas Fora do Eixo no Festival 

Estudantil SESI de Teatro 

 
  Fonte: Folha de S. Paulo, 11 de outubro de 2013. 
 

Mais uma vez, a escola comemorou o sucesso conosco. Para o grupo 

sempre foi muito importante que a escola como um todo entendesse o quanto 

faz parte desse projeto e sentisse orgulho por isso. Novamente, conseguimos 

uma publicação no jornal, e foi muito bom ver nossos estudantes em geral 

querendo o seu exemplar para levar para casa. O reconhecimento do 

trabalho, neste caso, além de legitimá-lo na comunidade, trouxe a todos os 
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envolvidos - atores, atrizes e educandos da escola em geral - o sentimento 

de pertencimento à sociedade. 

Depois do Festival de Sorocaba, fomos convidados para o 7º FETUSC 

– Bauru e, enfim, conseguimos o que ainda não tínhamos conseguido em 

nenhum outro espetáculo naquela cidade: sucesso absoluto entre os jurados. 

Neste festival, apresentamos duas montagens: Maçãs Boas Fora do Eixo e 

Bruxas. 

Nosso espetáculo infanto-juvenil agradou muito, porém, o maior 

sucesso foi Maçãs Boas Fora do Eixo. Um público difícil, inicialmente 

disperso em um teatro lotado, foi sendo envolvido pela nossa história; nossos 

jovens atores foram conquistando todos pouco a pouco. Recebemos os 

prêmios de melhor cenografia, melhor atriz, melhor direção e melhor 

espetáculo. E, ainda, com Bruxas conseguimos o prêmio de melhor atriz 

coadjuvante. 

 
Figura 27 - Banner II de Maçãs Boas Fora do Eixo (2013) 

!
   Fonte: Arquivo pessoal de Jr Ribeiro 
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Muito satisfeitos, voltamos a São Paulo e dividimos nossa alegria com 

toda a escola. Continuamos nossas apresentações mensais para a 

comunidade até o mês de dezembro, sempre com o teatro lotado. 

Realmente, aquele espaço passou a ser nosso território, um ponto de 

encontro e de debate entre educandos, ex-educandos, pais, educadores e 

comunidade.  

 

 

1.2.7 No Natal a Gente Vem te Buscar (2014) 
 

Em fevereiro de 2014, quando voltamos a nos reunir após as férias de 

verão, a grande dúvida estava entre escolher um texto pronto ou montar uma 

nova autoria do grupo. Sentimos certo peso na escolha, depois do sucesso 

no ano anterior, relacionado ao compromisso em manter o nível, a qualidade. 

Isso foi percebido em nossas primeiras rodas de conversa, cada integrante 

do grupo vivendo o mesmo sentimento, que foi ali foi compartilhado. Então, 

decidimos tentar esquecer tudo o que passou, ainda que tivessem sido 

grandes conquistas, e fazer o que sempre fizemos: pensar em teatro. Assim, 

ideias e propostas foram surgindo no sentido de refletirmos sobre a 

possibilidade de escrever textos, principalmente relacionados a temas que 

abordam o universo feminino e a busca pela beleza.  

Ao mesmo tempo, realizamos leituras de textos trazidos pelos 

integrantes e, neste momento, um texto lido anteriormente foi lembrado: No 

Natal a Gente Vem te Buscar, de Naum Alves de Souza. Houve certa divisão 

no grupo, com alguns integrantes muito interessados em escrever o texto 

sobre o universo feminino dentro de um concurso de miss, e outros 

interessados em embarcar na história de Naum Alves de Sousa e mergulhar 

na construção das personagens, que se mostravam desafiadoras, pois o 

espetáculo aborda principalmente o idoso, ou seja, personagens que até 

então não tinham sido interpretadas por eles que, ao mesmo tempo, sabiam 

que um grande trabalho teria que ser feito. 

Percebo nitidamente que o grupo é movido por desafios, pois quanto 

mais percebíamos as dificuldades de No Natal a Gente Vem te Buscar, mais 

intenso era o interesse do grupo pela montagem da peça. Assim, resolvemos 
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em comum acordo, engavetar a proposta do texto sobre o universo feminino 

e retomá-lo em 2015 para, naquele momento, dedicarmo-nos ao No Natal a 

Gente Vem Te Buscar, motivados, sobretudo, pelo desafio de representar 

personagens diferentes e muito bem construídas. 

 Iniciamos os ensaios com trabalho de mesa a fim de entender as 

personagens, suas nuances e o universo em que se apresentavam, assim 

como os detalhes contidos nas “entrelinhas” do texto. Este trabalho 

proporcionou muitos debates em torno da temática do texto, especialmente 

em relação aos idosos e os problemas que enfrentam na sociedade 

contemporânea. O texto original, muito longo, exigia cortes, o que 

representou mais um desafio, já que Naum Alves de Sousa escreve de tal 

modo que, o que parece ser detalhe, tem ligação com outros elementos 

importantes. Em todo o processo, percebo a importância desse trabalho com 

texto, o quanto  amplia e enriquece o repertório dos estudantes envolvidos, 

ler, refletir, entender, debater e então reiventar. 

Partimos para os jogos de improvisação abordando os temas 

principais do texto: infância, adolescência, fase adulta e terceira idade, e as 

personagens foram se definindo e sendo escolhidas. Luma Cavichioli, 

integrante do grupo, sugeriu que todos pesquisassem essas fases, 

observassem pessoas, familiares, idosos e crianças, e escrevessem a 

respeito, enriquecendo tanto os jogos quanto a própria montagem.  

As personagens começaram a despontar, com o grupo aderindo em 

peso à proposta feita por Luma e um rico material foi trazido para os ensaios 

- textos em prosa e poesia - que revelaram o olhar de cada integrante do 

grupo sobre cada fase. Figurinos foram produzidos pelo próprio elenco, 

sempre com debates entre o grupo. Muitas vezes, traziam casacos, vestidos 

e outras roupas que foram de seus avós ou ainda eram, mas estavam 

encostadas em um canto do armário.  

O cenário também passou pela criação coletiva, utilizando-se tecido de 

voile, algodão estampado e toalhas de mesa que simbolizam a família e as 

lembranças de cada idoso presente na peça. 

A partir desse material, cenas com os textos dos integrantes do grupo 

foram montadas nos jogos. Neste interim, surgiu a ideia de que aqueles 

textos poderiam transformar-se em música e compor a trilha sonora da peça. 
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Josi Ferraz, diretora musical do grupo, passou a se reunir com Luma 

Cavichioli e, juntas, deram início ao trabalho de composição, que aproveitou 

o material pesquisado e trazido pelo elenco, assim como suas criações nos 

jogos de improvisação. Nasceu, portanto, uma trilha sonora inédita, 

especialmente composta para essa montagem e que é executada ao vivo 

com voz e violão. 

Enquanto isso, cada cena era estudada e discutida, e os atores e 

atrizes improvisavam-na como as viam. Como diretora, procurei realizar o 

trabalho de mediação a partir do sistema de Constantin Stanislavski, 

principalmente em relação à construção das personagens e à fé cênica e, 

ainda, a partir de uma criação coletiva e democrática. 

O texto traz personagens em várias fases de sua vida. Optamos por 

diferentes atores e atrizes assumirem cada fase e, assim, iniciamos também 

um trabalho na direção de uma unicidade e identidade para cada 

personagem, independente da fase. 

Após muitos jogos, improvisações e construções das personagens o 

texto começou a fluir na boca de cada ator e atriz. Tínhamos uma grande 

preocupação com a interpretação quanto à possibilidade de se tornar 

caricata. Daí a importância do conteúdo trabalhado, que, em resumo, trouxe 

consigo o desenvolvimento natural da forma. Todo este processo aconteceu 

durante cerca de seis meses, com ensaios aos sábados das 12:00 h às 17:00 

h.  

A evolução e amadurecimento do grupo ficou cada vez mais nítida, 

com os integrantes envolvidos com todos os detalhes, caminhando 

praticamente sozinhos. Como foi o caso do desenvolvimento do projeto do 

espetáculo, totalmente escrito por eles, a fim de, por exemplo, ser enviado ao 

PRODESC para obtenção de verba. Foi aprovado. O mesmo aconteceu com 

o material enviado aos festivais estudantis de 2014. 

Dessa forma, surgiu No Natal a Gente Vem Te Buscar, uma 

tragicomédia de criação coletiva e poética, que envolve drama, humor e 

música; apresentando, em alguns momentos, um universo real e, em outros, 

surreal. Um texto dialético que não impõe, mas propõe provocações e 

reflexões, promovendo debates e estabelecendo um diálogo com o público, 

característico em nossas montagens. 
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No Natal a Gente Vem Te Buscar estreou no dia 13 de setembro de 

2014, no teatro completamente lotado da E.E. Plínio Barreto. Educandos, ex-

educandos, pais, educadores e comunidade em geral - cadeiras extras 

tiveram de ser providenciadas.  

 
Figura 28 – Cartaz de No Natal a Gente Vem te Buscar  (2014) 

 
                                 Fonte:  Arquivo pessoal de Jr Ribeiro 

 
Ficha Técnica  de No Natal a Gente Vem te Buscar: 

Texto: Naum Alves de Sousa 

Adaptação: o grupo 

Direção Geral: Marcia Polacchini 

Direção Musical: Josi Ferraz 

Cenografia e Figurinos: o grupo 

Iluminação: Marcia Polacchini 

Sonoplastia/Composições: Josi Ferraz 

Coreografia: Karol Mathias e Mauricio Haj 

Design Gráfico: Auricélio Ribeiro Jr 



!

! 91!

Elenco: Emily Stefany, Gisele Lopes, Ana Beatriz Portela, Mônica Barreto, 

Auricélio Ribeiro, Murilo de Medeiros, Wesley Batista, João Fernando,                     

Maurício Haj, Fernando Polacchini, Samuel Andrade, Ligia Albuquerque,                 

Ana Lívia Castro de Matos, Haynna Buttignol, Júlia Correia,                              

Karoline Matias, Luma Cavichioli, Karoline Kawabata, Letícia Fialho.                             

 

O espetáculo apresenta  a personagem Solteirona, senhora idosa que, 

após uma viagem de trem, não encontra os parentes que esperava encontrar, 

indo parar em um asilo de má qualidade, sem nenhum cuidado. Ali chegando, 

percebe que, na verdade, está abandonada. Espantada com essa nova 

realidade e em companhia apenas de sua tia, embarca em um encontro 

nostálgico com as lembranças mais profundas de seu passado em flashs da 

infância e juventude.  A trilha sonora inédita, especialmente composta para a 

montagem, contribui com esta tragicomédia repleta de poesia e sensibilidade, 

que retrata a realidade dos idosos e mostra um lado que geralmente passa 

despercebido aos olhos da sociedade. 

Neste ano, produzimos um folder do grupo, pois sentimos a 

necessidade de contar um pouco da nossa história para aqueles que não a 

conheciam e relembrá-la para aqueles que nos acompanham desde o início. 

Novamente, Auricélio Ribeiro foi o responsável pelo design gráfico. No 

mesmo folder, incluímos informações sobre o espetáculo No Natal a Gente 

Vem te Buscar, incluindo o nome de todo o elenco e suas personagens. Esse 

material foi distribuído na entrada do teatro antes do espetáculo começar, 

assim como nos espetáculos profissionais, mais uma vez com o intuito de 

valorizar os sujeitos envolvidos no projeto. O público percebeu a novidade e 

aprovou, levando para casa, orgulhosos, uma lembrança da peça. 
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Figura 29 - Folder parte I de No Natal a Gente Vem te Buscar (2014) 

 
        Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 
 

 
Figura 30 - Folder parte II de No Natal a Gente Vem te Buscar (2014) 

 
     Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Produzimos, também, em estúdio, um CD com a trilha sonora do 

espetáculo, mais um item que representa o desenvolvimento do grupo. Para 

que tudo isso acontecesse, fomos em busca de parceiros na comunidade, 

que apoiaram nossas ideias e as patrocinaram.  
 

Figura 31 - Capa e CD de No Natal a Gente Vem te Buscar (2014) 

 
 Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 
Figura 32 – Contracapa do CD de No Natal a Gente Vem te Buscar (2014) 

 
   Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Essa é uma montagem teatral que, com certeza, inicia uma nova fase 

do grupo - mais seguro, tranquilo, coeso - nas escolhas, ensaios e 

apresentações. Um grupo que busca tocar o coração do público, sem 

individualismos e que valoriza a coletividade. Foi possível observar, na 

estreia do espetáculo, que os reflexos da maturidade do grupo atingiram o 

público, que riu, chorou e, no final, aplaudiu muito. Emocionados, buscavam 

nos abraçar, querendo retribuir os bons momentos que passaram ali.  

Neste dia, arrecadamos alimentos não perecíveis para doação. Além 

disso, com a venda dos ingressos e de CDs, pudemos viajar para o 8º 

FETUSC de Bauru, ao qual fomos selecionados. Neste festival o sucesso foi 

ainda maior que no ano anterior, fomos extremamente elogiados e 

premiados. 

Antes de irmos para Bauru, apresentamos o espetáculo No Natal a 

Gente Vem te Buscar, na Semana interdisciplinar de pedagogia na 

Universidade Anhanguera – campus Vila Mariana em São Paulo no dia 01 de 

outubro. Nesta ocasião eu fui operada e não pude acompanhá-los. O grupo 

teve como responsável somente a diretora musical Josi Ferraz. O que eu já 

havia percebido no ano anterior na apresentação na UNESP, se confirmou. O 

grupo Arte em Cena adquiriu autonomia, os mais velhos “cuidaram” dos mais 

novos, todos trabalharam em conjunto, com lideranças mas sem 

autoritarismos; montaram cenografia em um espaço diferente e felizes se 

apresentaram em um anfiteatro lotado para estudantes universitários que 

ficaram encantados com o profissionalismo e talento do grupo. 

 

 

1.3 Breve Análise da Trajetória 
 

A proposta para as encenações do grupo, em relação à interpretação 

dos atores e atrizes e à construção das personagens, tanto nas montagens 

quanto nas aulas para iniciantes, segue o mesmo método. Realizam-se a 

partir de Constantin Stanislavski que, além de uma linguagem e um método 

artístico, situa o procedimento de modo a orientar uma melhor compreensão 

entre os homens, considerando o ser humano em toda sua complexidade. 

Funciona, então, como estímulo ao processo criador. O “sistema” de 
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Stanislavski – como ele próprio preferia chamá-lo - pode ser considerado 

uma das principais vias da arte do ator/atriz ainda hoje, pois o encenador se 

propôs a construir um sistema que criasse um estado prático de vivência para 

atores e atrizes que pudesse auxiliar o estado criador, no concernente à 

criação da personagem. 

Assim, o processo de compreensão entre os educandos é mediado, 

considerando cada um como único e abrindo espaço para suas experiências, 

vivências, pensamentos e sentimentos. Possibilita o autoconhecimento e o 

sentido de pertencimento ao espaço e, neste sentido, a identificação e 

compreensão do outro fortalece o grupo, que passa a sentir-se mais seguro, 

facilitando o processo de criação. Trata-se do teatro como um meio 

transformador da sociedade, no qual todos somos atores e todo mundo age e 

interpreta.  

Em relação às montagens, procuro atualizar esse “sistema”, 

dialogando com outros teóricos teatrais como Augusto Boal, já que o próprio 

Stanislavski foi um artista criador que pesquisava, testava e repensava sua 

arte. Posteriormente, no capítulo 2, este assunto será melhor explorado, 

inclusive abordando pontos acerca da obra de Stanislavski que foram mal 

interpretadas, distorcidas e cristalizadas, devido, principalmente, as 

traduções equivocadas e incompreensões que permanecem até hoje, em 

diversas versões. 

O mais importante, neste momento, é ficar claro que os textos são 

propostos; porém, antes da montagem, vários jogos teatrais e de 

improvisação sobre o tema são realizados, e proporcionam novamente 

interações entre os sujeitos participantes. Nesse caso, a comunicação 

acontece a partir do processo criativo, da imaginação e da espontaneidade e, 

no momento que um texto é proposto, todos conseguem “jogar  e realmente 

“brincar” com eles, livres de atuações mecânicas e rígidas. Trata-se da 

contribuição para a construção de saberes, o que, posteriormente, resulta na 

montagem de um texto teatral que faça sentido aos envolvidos, de maneira 

divertida, livre e instigante, e, consequentemente, faz sentido ao público da 

escola, pois os integrantes do grupo atuam como representantes dos demais 

colegas, trazendo também seus anseios, dúvidas, necessidades e 

expectativas. Em outras palavras, os integrantes do grupo passam a ser os 
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mediadores teatrais dos estudantes em geral. 

O processo de criação é de cunho colaborativo, no qual todos têm voz 

e vez na proposição e elaboração de cenas, exercem a prática de liberdade, 

conforme defende Paulo Freire. Ao ampliar as experiências e vivências a 

partir de um ambiente seguro - pensando que ambiente seguro refere-se ao 

sentido de pertencimento ao espaço, à identificação e compreensão -, nutre-

se a imaginação e amplia-se a capacidade de criação. 

Realizado desde 2007, o trabalho tem obtido resultados positivos em 

relação às montagens, mas também em relação aos educandos da escola 

em geral, que atuam adequada e participativamente como público em 

espetáculos e apresentações diversificadas, conseguindo entender e 

interagir, ocupando seu espaço na sociedade.  

Na E. E. Plínio Barreto, o teatro atualmente é uma realidade. Muitos 

educandos passaram a desejar ser parte dessa história, ou seja, trabalhar o 

teatro, seja em sala de aula seja fora dela, é sempre esperado e pensado 

pelos estudantes, como atores/atrizes ou como espectadores/as. 

Assim, pretendo dar continuidade ao projeto, realizar apresentações, 

promover debates, participar de vários outros festivais e trazer a comunidade 

ao nosso teatro, de acordo com o que temos desenvolvido até hoje, em uma 

proposta de formação de público e pluralidade cultural.  

A intenção é prosseguir, pensar e atuar como mediadora entre os 

educandos no caminho da prática da liberdade e possibilitar o 

desenvolvimento do processo criativo. Uma prática estabelecida por meio de 

uma relação horizontal e participativa entre professor e aluno, na verdade 

entre educador e educando, que provoca e facilita o diálogo e a troca de 

conhecimentos, que fomenta questionamentos e reflexões acerca da vida 

cotidiana, e que desenvolve um olhar cada vez mais crítico e autônomo sobre 

a realidade a fim de superar as posturas autoritárias do ensino verticalizado, 

que supostamente deposita conhecimento e são resultantes de um processo 

histórico que faz do aluno um objeto e que têm prevalecido desde nossa casa 

até os espaços que frequentamos no trabalho, na escola, na igreja e nas 

vivências culturais.  

Intento, com esse trabalho, confirmar que, ao vivenciar, de maneira 

crítica e não alienada, situações que não fazem parte da própria vida mas 
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poderiam fazer, os jovens envolvidos ampliam seus horizontes, suas 

experiências e enriquecem o seu entendimento sobre o mundo.  

Importante meio de comunicação e expressão que articula 
aspectos plásticos, audiovisuais, musicais e lingüísticos em 
sua especificidade estética, o teatro passou a ser 
reconhecido como uma forma de conhecimento capaz de 
mobilizar, coordenando, as dimensões sensório-motora, 
simbólica, afetiva e cognitiva do educando, tornando-se útil 
na compreensão critica da realidade humana culturalmente 
determinada (grifos do autor) (JAPIASSU, 2001, p. 28).   

 

O teatro na escola, portanto, pode contribuir para ampliar o 

entendimento e a atuação dos educandos diante de problemas que estiveram 

e/ou estão presentes na sociedade, sejam eles históricos, sociais ou 

culturais. E, ainda, pode ser uma possibilidade para educandos 

desenvolverem a imaginação criadora e as potencialidades, assim como 

exercitarem corresponsabilidades frente à própria vida e à sociedade. 
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2 O Processo Criativo e o Teatro 
 

Neste capítulo, trato do processo criativo segundo Lev S. Vigotski e a 

sua relação com o teatro. Vigotski foi um pesquisador russo que teve uma 

vida breve e que, normalmente, é conhecido pelos trabalhos nas áreas de 

psicologia e pedagogia, mas também se aprofundou em estudos sobre o 

teatro e a arte em geral. Estabeleço um diálogo com o trabalho de Constantin 

Stanislavski, teatrólogo contemporâneo de Vigotski e, posteriormente, com o 

brasileiro Augusto Boal. Procuro envolver o Projeto Arte em Cena neste 

contexto e trago, ainda, alguns conceitos, principalmente sobre jogos, de 

Viola Spolin e Bertolt Brecht. 

O processo criativo é trabalhado como pressuposto central no Projeto 

Arte em Cena a fim de facilitar o autoconhecimento, a solução de conflitos, a 

autonomia e o desenvolvimento pessoal e “harmonioso” frente às 

contradições de um mundo áspero. Por meio de ações criativas, a existência 

humana se constitui, o processo histórico humano se apresenta, a identidade 

de cada ser humano se constrói. Ao pensar em diferentes situações 

possíveis que se pode construir na escola, tendo em vista alcançar tais 

objetivos, este projeto propõe possibilidades de trabalho com atividades 

teatrais, fundamentando-se nas ideias de Lev Vigotski a respeito do processo 

criativo, da interação social e da arte no desenvolvimento humano. “É 

exatamente a atividade criadora que faz do homem um ser que se volta para 

o futuro, erigindo-o e modificando o seu presente (VIGOTSKI, 2009, p. 14). 

A atividade criadora e a arte são tema de vários textos de Vigotski, 

assim como a criação teatral na idade escolar. Chama “[...] de atividade 

criadora do homem aquela em que se cria algo novo” (VIGOTSKI, 2009, p. 

8), e não a reprodução de impressões ou ações, defendendo a existência da 

criação por toda parte, em pequenas descobertas que, muitas vezes, 

parecem insignificantes. “[...] a criação na verdade não existe apenas quando 

se criam grandes obras históricas, mas por toda a parte em que o homem 

imagina, combina, modifica e cria algo novo” (VIGOTSKI, 2009, p. 15).  

Nesse contexto, o produto da atividade criadora que abastece ou 

contrapõe-se à ideologia hegemônica é sempre fruto do contexto social, de 

seu próprio tempo, das influências deste tempo e da cultura sobre o sujeito e 
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é por meio do contato com o outro e com a sociedade que o processo criativo 

se desenvolve. 

Da mesma maneira, Vigotski defende o papel da arte na sociedade: 

 
[...] as Artes representam o centro de todos os processos 
biológicos e sociais do indivíduo na sociedade e que se 
constituem no meio para se estabelecer o equilíbrio entre o 
ser humano e o mundo nos momentos mais críticos e 
importantes da vida. (1970, p. 316) 

 

Dessa forma, primeiramente se faz necessário uma abordagem 

conceitual e filosófica em relação à arte e de luta à opinião, não apenas com 

a intenção de aprofundar este conceito, mas apresentá-lo como é entendido 

neste trabalho - linguagem que representa um papel de suma importância no 

desenvolvimento humano. 

 

2.1 Sobre a Arte 
 

Ernst Fischer defende a necessidade da arte no passado e no 

presente, assim como continuará sendo necessária sempre. “A arte é o meio 

indispensável para essa união do indivíduo como um todo; reflete a infinita 

capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências e 

ideias” (FISCHER, 1987, p. 13). 

A arte, ao mesmo tempo que representa historicamente a 

humanidade, suas ideias e aspirações, possibilita a continuidade, o 

desenvolvimento e a evolução da humanidade (idem). 
 

A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação 
a um estado de ser íntegro, total. A arte capacita o homem 
para compreender a realidade e o ajuda a transformá-la, 
aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e 
mais hospitaleira para a humanidade. A arte, ela própria, é 
uma realidade social (idem, p. 57). 

 

Em A Educação pela Arte, Herbert  Read afirma ser a arte:  
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[...] um dos conceitos mais indefiníveis do pensamento 
humano. [...] Como a respiração, ela tem elementos rítmicos; 
como a fala, elementos expressivos; mas “como”, nesse 
caso, não expressa uma analogia: a arte está profundamente 
envolvida no real processo da percepção, do pensamento, e 
das ações corpóreas  (2001, p.15). 

 

Read complementa que a civilização perde seu equilíbrio sem a arte e 

que, independente de como ela é definida, está presente em tudo que 

fazemos para satisfazer nossos sentidos. 

Segundo a filósofa Susanne Langer: “A arte é a criação de formas 

perceptíveis expressivas do sentimento humano” (1962, p.82). Sendo o 

símbolo do sentimento, a arte contém a ideia de experiência interior. Objetiva 

as emoções de modo a fazer-se entender como não seria possível de outra 

maneira, principalmente com palavras que não conseguem dar conta do 

sentimento. A arte apresenta formas à imaginação em um processo cíclico e 

no qual, ao mesmo tempo, tem a imaginação como combustível e afeta-a 

diretamente com suas produções. Portanto, essencial é a importância cultural 

da arte e seu valor cognitivo se dá justamente por despertar, da imaginação 

artística, o autoconhecimento e o entendimento das fases da vida. 

 
A função primordial da arte é objetivar o sentimento de modo 
que possamos contemplá-lo e entendê-lo. É a formulação da 
chamada experiência interior, da vida interior, que é 
impossível atingir pelo pensamento discursivo, dado que 
suas formas são incomensuráveis com as formas da 
linguagem e de todos os seus derivativos (LANGER, 1962, p. 
87). 

 

A arte é uma linguagem que, ao invés de limitar-se apenas a letras, 

sílabas, palavras e frases utiliza linhas, cores, formas, sons, expressões 

faciais e corporais para escrever os sentimentos, pensamentos e ideias que 

poderão ser lidos.  

A experiência interior, a vida do sentimento e a emoção inacessíveis à 

linguagem formativa podem ser compreendidas por meio das linguagens 

artísticas. As palavras somente nomeiam alegria, tristeza, calma, calor, ódio 

etc., intitulados como “substantivos abstratos” e, normalmente, tratados como 
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irracionais: “A natureza real do sentimento é algo que a linguagem como tal – 

como simbolismo discursivo – não pode exprimir” (LANGER, 1962, p. 86). 

Face importante da realidade, a experiência interior, muitas vezes, é 

entendida como irracional, pois outras linguagens (no uso literal da palavra) 

não conseguem dar conta dela, descrevê-la e fazê-la compreensível pelo 

suporte lógico das palavras, não conseguindo transmitir a experiência 

subjetiva. Por isso, é preciso coragem ao  expressarmos nossa experiência 

interior pela arte, já que entramos em contato direto com esta experiência e a 

revelamos ao mundo.  

 
Afinal, nascemos já envolvidos por uma rede de significados 
prontos dos quais lentamente nos apropriamos e é essa rede 
que permite não só nos expressarmos, como também nos 
comunicarmos conosco mesmos. Somos produto do meio, 
mas, também, devido a nossa imensa capacidade de criar 
por meio de símbolos, utilizamos diferentes linguagens que 
necessariamente, expressam nossos anseios, desejos e 
necessidades de mudar a realidade na qual estamos 
inseridos (GIORA, 2013, p. 212, 213). 

 

A arte é uma dessas linguagens. Um pintor pensa emoções ao pintar, 

um bailarino ao dançar, um músico ao tocar, um ator ao encenar e assim 

sucessivamente escrevem algo que poderá ser lido. Expõem seu interior de 

forma objetiva, podendo, inclusive, estabelecer um diálogo com o leitor. Por 

meio da música, da dança, das artes visuais e cênicas pode-se entender o 

que é sentimento. Sentir é uma faculdade e não um produto; faz parte da 

experiência interior de cada um que, por meio da arte, pode comunicar.  

 
O que sentimos na arte não é uma simples e única qualidade 
emocional. É o processo dinâmico da própria vida – a 
continua oscilação entre pólos opostos, entre a alegria e a 
tristeza, esperança e medo, exultação e desespero. Na obra 
do artista o poder da própria paixão foi convertido em força 
criadora (CASSIRER, 1987, p. 237). 

 
 

A arte é uma forma de expressão do ser humano, uma forma de 

transmitir experiências de vida e visões de mundo, por meio de desenhos, 

pinturas, esculturas, música, dança, teatro, enfim, linguagens que, tecidas por 
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símbolos, podem ser utilizadas para comunicar ao mundo nossos 

sentimentos, pensamentos e ideias. Utiliza-se, para isso, conhecimentos, 

técnicas, coragem e, principalmente, a imaginação criadora, e pode, ainda, 

provocar e desencadear mudanças, sejam aos propositores sejam aos 

fruidores. 

A imaginação humana está ligada à capacidade de planejamento e 

realização do homem, em uma forma complexa da atividade psíquica, e tanto 

o fator intelectual como o emocional são necessários para o ato da criação. 

Nesse sentido, (VIGOTSKI, 2009) afirma que a imaginação precisa ser 

completada, ou seja, materializada em uma obra. Imaginamos, mas 

precisamos de uma ação, para que a imaginação se concretize, transforme-

se em um produto que possa contribuir com a produção coletiva, podendo 

exercer influência sobre a consciência social das pessoas. 

É o que tem acontecido com o Projeto Arte em Cena, ou seja, nas 

cenas, materializamos o que até então pertencia apenas ao pensamento e, 

por isso, a necessidade da montagem de um espetáculo, ainda que o 

processo seja o foco do projeto. A imaginação vai materializando-se, de 

modo que o processo criativo estimulado necessita ser transformado em um 

espetáculo teatral e, então, compartilhado, transformando fantasia em algo 

real. 

 

2.2 Contribuições de Lev Semenovich Vigotski 
 

Sob a ótica da psicologia histórico-cultural, fantasia e imaginação são 

análogas e imprescindíveis para o estudo do ser humano como base nas 

próprias experiências a que homens e mulheres estão sujeitos ao longo de 

suas vidas. Regina Giora, em reunião de orientação deste trabalho, 

esclareceu: “[...] a fantasia é uma expressão da emoção e a emoção está na 

imaginação que se instala no inconsciente, a fantasia é a emoção 

objetivada”. Vigotski considera a fantasia e a imaginação como uma função 

vital para o ser humano, e não um entretenimento ocioso da mente, e atribui 

o mesmo significado a elas: “[...] a psicologia denomina de imaginação ou 

fantasia essa atividade criadora baseada na capacidade de combinação do 

nosso cérebro” (VIGOTSKI, 2009, p. 14).  
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Vigotski enfoca a imaginação como uma formação especificamente 

humana, intrinsecamente relacionada à atividade ou necessidade criadora do 

homem e às suas relações sociais, tratando a relação imaginação e realidade 

em uma perspectiva histórico-cultural. Para ele, todas as atividades 

cognitivas humanas acontecem mediante sua história social e, 

consequentemente, constituem-se no produto do desenvolvimento histórico-

social de sua comunidade, ou seja, a vida humana é mediada por ligações 

que são produtos da vida social, traduzidas para sua forma mais importante: 

a linguagem. Segundo o autor, o conceito de linguagem deve ser concebido 

como uma inter-relação essencial entre o pensamento e a própria linguagem, 

e não somente a expressão adquirida pelo ser humano (idem, 2009).  

Ao analisar o comportamento humano e suas atividades, Vigotski pôde 

verificar que há dois tipos principais de imaginação: o reconstituidor ou 

reprodutivo e o comportamento criativo ou combinatório. No primeiro caso, 

diretamente ligada à memória, a imaginação chamada de “reconstituidora” ou 

“reprodutiva” consiste na reprodução dos meios de conduta anteriormente 

criados. No segundo caso, a imaginação chamada de “combinatória” ou 

“criadora” diz respeito à criação de novas imagens ou ações e fazem com 

que homens e mulheres voltem-se para o futuro, modificando o presente.  

 Nesse sentido, toda a produção humana, que se distingue da natureza, 

pode ser considerada como produto da imaginação e da criação humana. No 

teatro, percebo que, normalmente, os alunos fazem uso da imaginação 

reprodutiva inicialmente, trazendo para a cena suas influências e, aos 

poucos, envolvem-se de tal forma que logo começam a explorar a 

imaginação criadora. Vigotski (2009, p. 19) orienta: “Para compreender o 

mecanismo psicológico da imaginação e da atividade de criação a ela ligada, 

é melhor iniciar pelo esclarecimento da relação entre fantasia e realidade no 

comportamento humano” (2009, p. 19). 

Do ponto de vista do autor, há quatro tipos principais de relação entre a 

realidade e a imaginação/fantasia. Tal tipificação é de suma importância 

neste projeto. A primeira relação funda-se no fato de que toda a obra da 

imaginação constitui-se de elementos tomados da experiência anterior do 

indivíduo, que já estiveram presentes em sua realidade.  
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A segunda forma é um pouco mais complexa, pois se refere à narrativa 

de uma pessoa ou um grupo de pessoas e ao efeito que elas causam a outra; 

por exemplo, quando leio um texto teatral, criam-se imagens desta leitura em 

minha mente, que fazem parte da atividade criadora da imaginação. Ela cria 

novas combinações com as experiências atuais e não reproduz os elementos 

anteriores da experiência e torna-se possível, por meio da experiência do 

outro ou da experiência social. Assim, a imaginação amplia a experiência 

pessoal, que pode imaginar o que não viu ou participou diretamente, 

adquirindo uma importância fundamental no desenvolvimento humano.  

Estas duas primeiras relações mostram que a imaginação e a 

experiência são uma via de mão dupla. Se, no primeiro caso, a imaginação 

utiliza-se da experiência para compor as imagens, no segundo a experiência 

utiliza-se da imaginação para dar vida às histórias e narrativas de outrem, 

processo que, no teatro, desenvolve-se todo o tempo. 

A terceira forma de relação entre a realidade e a imaginação é de 

caráter emocional e manifesta-se de duas maneiras diferentes. A primeira 

maneira refere-se aos sentimentos e emoções, capazes de gerar impressões 

e imagens por determinado tempo, ou seja, os sentimentos e emoções 

tendem a formar, em nós, imagens diretamente ligadas a eles. Vigotski utiliza 

como exemplo o medo que é capaz de deturpar a realidade das coisas e criar 

monstros que não existem. A esta influência do fator emocional sobre a 

fantasia combinatória dá-se o nome de “lei do signo emocional comum” e 

consiste em imagens que possuem um elemento emocional comum e 

exercem influência emocional parecida nas pessoas, apesar de não haver 

uma relação de semelhança explícita. Outra relação de caráter emocional é 

aquela em que a imaginação interfere diretamente no aspecto emocional do 

indivíduo e, segundo o autor, poderia ser chamada de “lei da realidade 

emocional da imaginação”. A essência desta lei baseia-se na premissa de 

que todas as formas de imaginação criativa carregam em si elementos 

afetivos e são vivenciados por aqueles que o imaginam, a despeito de seu 

caráter real ou não. “É essa premissa psicológica que pode nos explicar 

porque as obras de arte, criadas pelas fantasias de seus autores, exercem 

uma ação bastante forte em nós” (VIGOTSKI, 2009, p. 28). Esta ação pode 

ser vivenciada em obras literárias, musicais, teatrais etc.,  principalmente na 
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relação estabelecida entre arte e público, e ocorrem porque determinadas 

obras são vivenciadas pelo outro de maneira real e profunda por meio da 

imaginação. 

A quarta e última relação entre a imaginação/fantasia e a realidade, 

consiste no fato de que a construção da fantasia pode ser algo 

fundamentalmente novo, que nunca aconteceu na realidade de uma pessoa e 

sem nenhuma correspondência com o objeto referenciado. No entanto, ao 

ser imaginada, dá vida ao objeto, e começa a existir no mundo e interferir em 

outras coisas. Assim, a imaginação torna-se realidade; como exemplo, 

podemos pensar nos dispositivos técnicos do teatro - iluminação, cenografia 

– um produto da imaginação que se transforma em realidade. Ao tornarem-se 

reais, adquirem uma nova força que os modifica, sendo considerados como o 

“círculo completo da atividade criativa da imaginação” (idem, 2009, p. 28). 

Vigotski enfoca a importância da arte e seus estudos em seu livro 

Psicologia da Arte. Para ele, o estudo da psicologia da arte deve iniciar pela 

teoria da sensibilidade e da imaginação, que são essenciais para a 

compreensão desta. A reação estética pode ser representada da seguinte 

forma: a arte é formada por diversos componentes, como as impressões do 

objeto, do material ou mesmo da forma, as quais são distintas umas das 

outras, mas têm, em comum, cada elemento correspondente a determinado 

tom emocional e, ao entrar em contato com o espectador, parece acionar a 

tecla sensitiva de seu organismo que responde mediante sua experiência. 

As dimensões da arte adquirem, na obra, a integração de um conjunto 

de signos estéticos dirigidos a suscitar emoções, pois a vivência da arte 

surge quando o homem se entrega aos sentimentos. As nossas emoções 

possuem não só uma expressão corporal, mas também uma expressão 

anímica. Assim, toda arte baseia-se na unidade do sentimento e da fantasia, 

e devemos compreender que toda emoção sirva-se da imaginação e 

reverbera-se em uma série de representações e imagens fantásticas. Por 

conseguinte, os sentimentos e as fantasias não são fatos isolados um do 

outro, podendo-se considerar a fantasia como a expressão central da reação 

emocional. VigotskI (1970, p. 258) afirma que “[...] as imagens da fantasia ou 
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representações são estímulos internos para nossa nova reação, que neste 

caso reforçam indubitavelmente a reação fundamental”4.  

A peculiaridade da relação entre fantasia e emoção reside, ainda, em 

suscitar afetos que se desenvolvem em direções contrárias, devido ao 

princípio de antítese, a expressão motora das emoções e, ao enfrentar os 

aspectos do signo contrário, aniquila os afetos nele contido, os afetos da 

forma, levando à descarga de uma energia nervosa. E é nesta transformação 

dos afetos, em sua combustão espontânea, que reside a catarse à qual a 

reação estética está sujeita e que Vigotski define como a “completa 

transmutação de sentimentos” e que o sujeito vivencia ao entrar em contato 

com a arte, a experiência de uma completa descarga de emoções, por 

intermédio de suas fantasias e experiências pessoais.  

O interesse e contato de Lev Vigotski com o teatro foi de fundamental 

importância para a formação e construção do seu pensamento. Ele recebeu 

contribuições do teatro em sua formação pessoal e intelectual, ao mesmo 

tempo que colaborou com a área  dos estudos teatrais, o que ainda é 

desconhecido por grande parte da área acadêmica.  

Vigotski nasceu em Orsha, Bielorrússia, em 1896, mas logo se mudou 

para Gomel, cidade ao sul onde passou a infância e parte da juventude, 

tendo retornou mais tarde, após concluir os estudos em Moscou. Teve uma 

formação pessoal interdisciplinar, em um ambiente familiar de fruição e 

contextualização de peças teatrais, com muitas conversas acerca dessas 

obras. Ainda muito jovem leu Hamlet de William Shakespeare e, 

posteriormente, escolheu a peça para realizar sua “crítica de leitor” A “crítica 

de leitor”, proposta por Vigotski, não se interessa por quem é pessoalmente o 

autor da obra; ao contrário, uma vez criada, a obra de arte separa-se de seu 

criador, torna-se autônoma e realiza-se apenas na participação do leitor que 

lhe dá sentido. (VYGODSKAIA, LIFANOVA, 1999). 

Outro elemento que reforça a relação de Vigotski com o teatro durante  

a juventude foi sua constante frequência em espetáculos teatrais tanto em 

Gomel quanto em Moscou. Nesta cidade, era assíduo espectador das 

famosas e polêmicas encenações do Teatro de Arte de Moscou (TAM) no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Tradução livre (“de las imágenes de la fantasia o representaciones son estímulos internos para nuestra 
nueva reacción, en cuyo caso refuerzan indudablemente la reacción fundamental”). 
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período de estudante universitário, acompanhando de perto a importante 

revolução dramática que ocorria nos palcos russos com Stanislavski e seus 

sucessores, Meyerhold e Vaghtangov principalmente (idem,1999). 

Durante a juventude, Vigotski atuou como diretor, produziu espetáculos 

de teatro e foi ator. Em suas férias de verão da universidade, dirigiu e 

encenou, em Gomel, a peça O Casamento, de Gogol. Realizou estudos de 

textos dramáticos e críticas de espetáculos, e publicou resenhas. Também 

em uma de suas épocas de descanso em Gomel, aproximadamente entre 

1915 e 1916, Vigotski organizou, juntamente com o amigo Vladimir Uzin, um 

“tribunal literário”, simulando uma corte, provavelmente motivado por seus 

estudos em Direito na Universidade de Moscou. Vladimir Uzin representou o 

juiz e Vigotski atuou simultaneamente em dois outros papéis, de promotor e 

de advogado, encenando a história Natalia Nikolayevna, de Garshin, em que 

um homem pratica um assassinato por ciúme (idem, 1999). 

Vigotski ainda era estudante quando assistiu à encenação de Hamlet, 

em 1916, no Teatro de Arte de Moscou. Um espetáculo de grande 

importância para o teatro do século XX e que se tornou referência mundial, 

envolvendo Craig, que atua na concepção da cena, e Stanislavski, com o 

trabalho dos atores, mas a concepção foi intensamente discutida entre 

ambos. O espetáculo simbolista influenciou um importante trabalho de 

Vigotski concluído no mesmo ano: A Tragédia de Hamlet, Príncipe da 

Dinamarca (idem, 1999). Esta tragédia trata do pensamento e da linguagem, 

e o autor aprofunda tais assuntos posteriormente em A Construção do 

Pensamento e da Linguagem (2009b).  

No período como estudante universitário, Vigotski conciliava os estudos 

acadêmicos com a produção de críticas literárias nas revistas Letopis, Novyi 

put  e Novaia zhizn. Portanto, A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca 

não foi o único trabalho relacionado ao simbolismo e ao teatro produzido por 

ele.  

Guita Lvovna Vigodskaia (1925-2010), uma das filhas de Vigotski, 

escreveu, juntamente com a pesquisadora Tatiana Mikhailovna Lifanova, em 

1996, uma biografia de seu pai, Lev Semenovich Vygotsky, publicada em 

1999 no Journal of Russian and East European Psychology, que apresenta 
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dados até então desconhecidos por parte de seus estudiosos e que 

utilizamos como base para essa pesquisa. 

A partir dessas informações, é possível observar uma das faces de 

Vigotski até então pouco conhecida e pesquisada também apontada na obra 

(no prelo) de Regina Giora, a de um homem que durante a juventude em 

Gomel e Moscou apreciou encenações teatrais, como as do Teatro de Arte 

de Moscou e as do Teatro Câmara, evidências de seu contato e 

conhecimento da produção teatral de sua época. Vigotski produziu um 

diálogo sobre tais encenações, o que contribuiu com seu interesse pelo teatro 

e para a sua formação enquanto espectador crítico e conhecedor da 

linguagem teatral. Foi também leitor de obras dramáticas, prática que lhe deu 

fundamento para sustentar e elaborar suas teorias, assim como para produzir 

as suas críticas de espetáculos. Em tal contexto, ele possivelmente também 

recuperou suas experiências como ator, diretor e produtor, em vivências que 

lhe proporcionaram saberes que são aproveitados em suas produções, como 

em Psicologia Pedagógica, na qual afirma que os “[...] atores conhecem bem 

este fato quando essa ou aquela pose, entonação ou gesto suscita neles uma 

emoção forte” (VIGOTSKI, 2004, p. 129, 130) ao afirmar que podemos 

provocar artificialmente um sentimento. Talvez ele tenha tido essa 

experiência ao desempenhar algum de seus papéis em Gomel; porém, deve-

se salientar que as relações entre Vigotski e o teatro, continuaram a partir de 

1917 na cidade de Gomel. 

Em 1917, após a conclusão dos cursos superiores em Moscou, Vigotski 

voltou a residir em Gomel e envolveu-se plenamente com a vida cultural da 

cidade, desenvolvendo diversas atividades relevantes: lecionou em escolas 

estaduais, foi responsável pela coluna de teatro no jornal local, foi diretor da 

Subseção de Teatro do Departamento de Gomel para Educação Pública de 

1919 a 1921 e, mais tarde, chefe da Seção de Arte do Departamento 

Regional para Instrução Política. Neste período, atuou ativamente na escolha 

de repertórios e cenários e na direção de espetáculos. Viajou para Moscou, 

Kiev, Saratov e Petrogrado a fim de assistir espetáculos teatrais e convidar a 

se apresentarem em Gomel, já que a cidade não possuía um grupo de teatro 

permanente.  
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Vigotski não se conteve em apenas trazer espetáculos, buscou mediar o 

encontro do público com os espetáculos por meio da produção de críticas. 

Escreveu, em periódicos locais, artigos críticos sobre as montagens teatrais 

apresentadas na cidade até 1923, textos estes que pertencem à Biblioteca 

Nacional de São Petersburgo, em Leningrado. Em suas críticas, que 

geralmente apareciam um ou dois dias após os anúncios das estreias no 

jornal, assumia um papel de educador, um educador das massas, porque 

visava tanto a formação cultural e educacional do público, quanto a literatura 

e o teatro, que deveriam ser chamados de arte, atuando na formação de 

espectadores (VYGODSKAIA, LIFANOVA, 1999). 

Ainda em Gomel, organizou um grupo de discussão sobre obras de 

importantes nomes do teatro, como Shakespeare, Mayakovsky, Chekhov, e 

Tolstói, entre outros. O grupo de discussão recebeu o nome de Segundas-

Feiras Literárias. Isto certamente contribuiu não só para seu próprio 

conhecimento das produções teatrais de sua época, como para a ampliação 

do acesso ao teatro pela população de Gomel. O autor não pensava apenas 

na formação estética; mais que isso, acreditava no papel educativo do teatro. 

Como foi possível observar, nesse segundo período (1917-1924), Vigotski 

atuou efetivamente na vida cultural da cidade de Gomel (idem, 1999). 

Em 1925, Vigotski escreveu Psicologia da Arte, tese de doutorado que 

não defendida, em razão do agravamento da sua doença ( tuberculose), mas 

que foi aprovada no mesmo ano. Publicado apenas em 1965, neste trabalho, 

Vigotski realiza importantes análises de três gêneros literários: a fábula, o 

conto e a tragédia. Para o teatro, vale ressaltar a análise da tragédia Hamlet, 

em que aborda minuciosamente seus fundamentos estruturais e, diferente do 

estudo que realizou da mesma peça em 1916 (no qual se baseou apenas na 

sua “crítica de leitor”), levou em conta fatores exteriores à tragédia, como 

estudos sobre Shakespeare e dos formalistas sobre Hamlet  (idem, 1999). 

Em 1930, Vigotski escreveu Imaginação e Criação na Infância, em que 

apresenta reflexões sobre a criação teatral na idade escolar e, além disso, 

discute o processo de criação. É possível que esta seja sua publicação mais 

utilizada em trabalhos acadêmicos ligados ao teatro. 

Enfim, Vigotski sempre esteve ligado à prática teatral. Nos últimos anos 

de vida, apresentou mais uma prova de que nunca abandonou as reflexões 
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sobre o teatro e os diálogos constantes com sua obra psicológica, Escreveu, 

em 1932, a obra Sobre o Problema da Psicologia do Trabalho Criativo do 

Ator, que não conseguiu terminar. Nela, Vigotski apresenta uma reflexão 

sobre a emoção e a vivência do ator, debatendo dois sistemas 

aparentemente opostos: o Paradoxo do Ator ou Paradoxo do Comediante, do 

escritor francês Denis Diderot, e a Justificação Interna ou Verdade dos 

Sentimentos no Palco, de seu contemporâneo Constantin Stanislavski. 

Diderot desenvolve o argumento segundo o qual o ator não deveria 

vivenciar as emoções que desperta no público; já Stanislavski defende uma 

“[...]emoção natural, viva, real, do ator representando o papel” (VIGOTSKI, 

2009c, p. 19).  

A obra de Vigotski contribui de maneira única para as experiências no 

campo teatral ao propor um novo olhar sobre essa questão. De certo modo, o 

estudo traz todo o conhecimento sobre  psicologia desenvolvido até então por 

Vigostski, mas, agora, especificamente em relação ao trabalho do ator. O 

autor afirma que a resolução desse paradoxo não está no meio termo entre 

as propostas de Diderot e Stanislavski ou na escolha entre um ou outro, e 

sim no fato de olhar o paradoxo do ator e as emoções sob o ponto de vista 

histórico pois não há uma explicação eterna, sendo um paradoxo comum a 

todos atores, em todos os tempos. Assim, abre espaço para novas reflexões 

e pesquisas. 

Vale lembrar que, nesta época, Stanislavski havia publicado apenas 

Minha Vida na Arte (1924) e que seu segundo livro, O Trabalho do Ator sobre 

Si Mesmo – Parte I, viria a ser publicado na Rússia Soviética apenas em 

1938, embora seus esboços de Stanislavski já tinham alguma circulação. 

Poucas são as produções e estudos publicados no Brasil que 

relacionam diretamente as ideias de Vigotski com os saberes da área teatral. 

O Núcleo Transdisciplinar de Pesquisas em Teatro, Dança e Performance da 

Universidade Federal de Goiás – UFG/CNPQ, Máskara, sob coordenação de 

Robson Corrêa de Camargo tem desenvolvido uma série de pesquisas sobre 

as relações existentes entre o trabalho de Lev Semenovich Vigotski e a 

prática e o conhecimento teatral, em suas formulações teóricas e conceitos, 

assim como em  experiências de trabalho. O núcleo publicou o artigo 

“Vigotski e o teatro: descobertas, relações e revelações”, apontando que: 



!

!111!

Entre os autores que abordam o assunto, temos, por 
exemplo, Japiassu, que apresenta elucidador estudo, no qual 
aborda a relação de Vigotski com o teatro de vanguarda 
russo-soviético, bem como o conceito de “catarsis” e a teoria 
de reação estética, presentes em Psicologia da Arte. 
Camarotti, no seu trabalho acerca da linguagem no teatro 
infantil, comenta a importância do texto escrito e encenado 
por crianças e o texto escrito pelo adulto e representado 
pelas crianças, e assim aproxima-se da discussão feita por 
Vigotski sobre essa questão, em Imaginação e Criação na 
Infância. Florentino relaciona a teoria da zona de 
desenvolvimento proximal com o ensino de teatro, e Oliveira 
e Stoltz fazem pontes entre a teoria vigotskiana e o teatro, 
dando ênfase à interação social e à importância da arte para 
o desenvolvimento humano (2011, p. 2). 

 

Assim, acredito estar contribuindo para os estudos envolvendo 

Vigotski e o teatro, principalmente ao abordar a prática teatral com 

adolescentes, já que a maior parte dos trabalhos publicados com base em 

seus estudos são voltados para a pesquisa na infância, apesar de Vigotski 

também possuir um vasto material direcionado ao estudo da adolescência. 

Vigotski chama a adolescência de “[...] idade de transição, pois é o 

período entre a infância e a vida adulta, “[...] é a idade da transgressão do 

equilíbrio ainda não encontrado do organismo maduro. Por isso, nesse 

período, a imaginação caracteriza-se pela ruptura, transgressão e busca de 

um novo equilíbrio” (2009, p. 48). A imaginação transforma-se, durante a 

adolescência, de subjetiva para objetiva, mas, ao mesmo tempo, utiliza mais 

o pensamento abstrato do que o pensamento concreto, o lado subjetivo na 

forma objetiva, ou seja, a criação é estimulada pela ascensão das vivências 

subjetivas. O adolescente começa a ser mais crítico, principalmente em 

relação a si mesmo, constitui um mundo particular e torna-se capaz de 

direcionar seus próprios processos mentais com a ajuda das palavras ou 

signos (idem, p. 49). 

Oliveira e Stoltz também analisam a imaginação na adolescência e o 

teatro a partir do pensamento de Vigotski no artigo “Teatro na Escola: 

considerações a partir de Vygotsky”: 
 
A imaginação passa, na adolescência, a se utilizar das 
palavras, abandonando gradualmente as imagens. Esse fato 
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permite que o teatro seja um meio interessante para 
produção de sentido das palavras e formação de conceitos. 
Instigar os alunos a imaginar e criar situações, lugares, 
tempos, personagens, reproduzir sua criação verbal e 
corporalmente, movendo-se no espaço e interagindo com os 
colegas, e relacionar o criado aos conteúdos escolares é 
instigá-los a pensar e agir sobre o mundo  (2010, p. 90). 

 
 

Procuro, nesse sentido, gerar uma matriz de apoio ao Arte em Cena 

no momento da criação, que diz respeito a um sentimento de confiança em 

que o grupo trabalhado e o professor/pesquisador - que age como um 

facilitador de todo esse processo - funcionam como confidentes, 

estabelecendo uma troca empática5 em um ambiente seguro e confortável. 

Verifica-se o envolvimento do sujeito que cria e seu potencial criativo, a 

experiência criativa com domínio no ato de criar e, finalmente, o campo 

circundante que valoriza o indivíduo e a criação. Assim, proporciona-se 

condições afetivas para a ocorrência da atividade criadora. 

Neste trabalho, busco desenvolver uma metodologia diferenciada que 

possa contribuir de maneira original com o estudo das artes e do teatro. Para 

tanto, além de Vigotski, procuro dialogar com o teatrólogo Constantin 

Stanislavski ao tratar do processo criativo. Vigotski e Stanislavski fizeram 

parte de um importante período revolucionário do século XX, possuindo 

trajetórias similares e pouco exploradas. 

 
 
2.3 Contribuições de Constantin Stanislavski 
 

Constantin Stanislavski nasceu em Moscou, em 1863, e foi um 

revolucionário na técnica de atuar pela liberdade do improviso. Sistematizou 

os conhecimentos intuitivos de alguns grandes atores e atrizes do passado,  

explicando ao ator contemporâneo como agir no momento da criação, com o 

intuito de estimular outros artistas a prosseguir em suas pesquisas. Porém, 

temia estabelecer regras que parecessem rígidas; algo que não pudesse ser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 “Significa penetrar no mundo perceptual do outro e sentir totalmente a vontade dentro dele. [...] 
Significa viver temporariamente sua vida, mover-se delicadamente dentro dela sem julgar, perceber os 
significados que ele/ela quase não percebe, tudo isto sem tentar revelar sentimentos dos quais a pessoa 
não tem consciência, pois isto seria muito ameaçador” (ROGERS, 1978, p. 73). 
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alterado ou um receituário a ser seguido. Ao contrário, buscava uma técnica 

em movimento, enxergando suas teorias dialeticamente. Este princípio é uma 

das justificativas da utilização de Stanislavski neste trabalho, já que seu 

sistema dialético, aberto a transformações, é prática no Grupo Arte em Cena, 

repensando e reestruturando alguns pontos de sua teoria sempre que 

necessário.  

É o que acontece, por exemplo, com a quarta parede – parede 

imaginária em frente ao palco, separando o palco do público que assiste à 

ação. No Projeto Arte em Cena, eliminamos a quarta parede quando 

percebemos ser importante e de acordo com as cenas que são realizadas. 

Isso seria possível com o sistema stanislavskiano? A partir do que  tenho 

pesquisado sobre Stanislavski, acredito que sim, já que o autor valorizava a 

comunicação com o espectador.  

Atualmente, vivemos uma dinâmica diferente na sociedade, com um  

público também diferente do de cem anos atrás. Para nos comunicarmos 

com ele, muitas vezes, a quarta parede torna-se um empecilho. Stanislavski, 

dinâmico em seu pensamento, entendia que o processo artístico estava em 

constante transformação. Suas abordagens da arte do ator, inclusive, 

desenvolviam-se e mudavam constantemente, acompanhando o processo de 

evolução e amadurecimento dele próprio como ator, encenador e pedagogo 

teatral. Ou seja, neste caso, Stanislavski, não estaria disposto a experimentar 

um novo procedimento? 

Elena Vássina pode nos auxiliar a entender esta questão. Teatróloga e 

pesquisadora russa, autora, tradutora e organizadora de ensaios e livros 

dedicados à poética do drama moderno, à história do teatro russo, e à 

Constantin Stanislavski, atualmente trabalha como professora da área de 

Língua e! Literatura Russa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas - Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Em seu artigo 

“Nenhum manual ou gramática da arte teatral: alguns apontamentos sobre a 

formação do sistema de Stanislavski” , afirma: 
 

Passados quase 75 anos da morte de seu criador, o sistema 
de Stanislavski continua a ser um fenômeno vivo, aberto a 
reflexões e debates, um caminho de investigação e busca 
que leva a novas descobertas. Ou seja, o sistema é 
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completamente contrário ao clássico manual que pretende 
ditar a verdade absoluta.  [...] várias vezes os seguidores de 
Stanislavski tentaram “congelar” um ou outro aspecto do 
sistema, reduzi-lo a certo número de regras e receitas para o 
trabalho do ator. E isso sempre provocou irritação em 
Stanislavski, que, mais do que tudo, temia uma compreensão 
simplificadora de seu sistema (2013, p. 35, 36). 

 

A quarta parede foi um aspecto “congelado” por muitos dos seus 

seguidores. Ao eliminá-la ou simplesmente afastá-la ao fundo do teatro, 

incluindo o público dentro dela, não eliminamos a verdade cênica, apenas 

incluímos o público nessa verdade, para que ele possa mergulhar nesse 

universo e também dialogar com ele. Segundo Elena Vássina, Stanislavski 

era aberto a debates e, a partir de sua experiência e prática teatrais, 

elaborava seu sistema, sempre disposto a coloca-lo à prova, desejando 

sempre ir mais adiante. 
 

Parece-nos importante ressaltar que Stanislavski nunca 
declarou ter conseguido chegar à versão definitiva e final do 
sistema; ao contrário, vemos o sistema como um work in 
progress, ou seja, um ponto de partida de elaboração da 
teoria da arte do ator ao qual cada criador possa adicionar 
novos elementos. Por isso não se pode absolutizar nenhuma 
parte separada do sistema, pois o todo perderia seu sentido. 
O sistema funciona somente nas correlações de todos os 
componentes, como um tipo de encadeamento – tal como se 
apresenta a própria vida e/ou natureza. Enfim, o sistema não 
somente dá respostas para o ator, mas, sobretudo, coloca 
algumas das mais importantes perguntas que provocam uma 
busca contínua por respostas. Talvez nisso resida seu poder 
instigante (2013, p. 37, 28). 

 

Robson Corrêa de Camargo, doutor em Artes Cênicas e professor da 

Universidade Federal de Goiás, também possui vasta pesquisa em 

Constantin Stanislavski e apresenta um respeitado estudo de suas obras em 

diversos artigos. Ao encontro desse assunto, do dinamismo dos princípios de 

Stanislavski, Robson Corrêa Camargo e Ana Paula Teixeira afirmam que a 

“gramática” atoral de Stanislavski: 
 

[…] foi construída sucessivamente e durante toda a sua vida, 
com mudanças constantes de termos e procedimentos, 
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estéticas e metodologias, num processo de aproximações 
sucessivas, que buscava o entendimento de um processo 
artístico mutante e não uma abordagem reguladora e 
permanente de determinado estilo (2010, p. 11). 
 

Outro ponto a ser esclarecido é o fato de o sistema de Stanislavski ser, 

até hoje, conhecido e difundido por muitos envolvidos na área teatral de 

maneira equivocada, como um fundamento a ser aplicado unicamente ao 

estilo realista. Equívoco porque esta nunca foi a intenção do teatrólogo russo, 

“[...] dizia nosso Stanislavski: é indiferente que o jogo dos artistas, seja 

realista, direitista ou esquerdista, impressionista ou futurista, pois tem que 

transmitir a vida autêntica do espírito humano (TEIXEIRA, CAMARGO, 2010, 

p. 13, 14). 

Da mesma forma, Elena Vássina e Arlete Cavaliere, também 

professora da área de Língua e!Literatura Russa da FFLCH/USP, no artigo “A 

herança de Stanislavski no teatro norte-americano: caminhos e 

descaminhos”, apontam que o realismo em Stanislavski configurou-se como 

uma espécie de lenda no mundo, encobrindo a verdadeira amplitude da 

prática e da teoria do autor russo no desenvolvimento do teatro do século XX. 

 
Transformar em fórmulas de um realismo estreito, ao qual 
seu nome aparece muitas vezes ligado, toda uma vida 
inquieta e mutável, dedicada à formulação constante de 
hipóteses, de busca e experimentação incessantes no âmbito 
da prática do espetáculo e da arte do ator, é, sem dúvida 
nenhuma, reduzir e empobrecer a significação do alcance do 
projeto estético de Stanislavski (CAVALIERE, VÁSSINA, 
2001, p. 308). 

 

Stanislavski começou no teatro amador, leu e estudou muito sobre 

teatro, mas não partiu de uma determinada escola e não foi influenciado por 

uma única tendência, o que o distancia do apego a um único estilo. 

“Stanislavski e seus verdadeiros adeptos nunca fizeram objeção a nenhum 

estilo de teatro” (KUSNET, 1975, p. 6).  

Teixeira e Camargo atentam para o fato de ter sido uma imposição 

stalinista o que de fato influenciou o pensamento sobre o “sistema” de 

Stanislavski:  
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O “sistema”, infelizmente, além disso, irá ser totalmente 
retorcido, pelas mãos autoritárias do regime stalinista, a partir 
de 1934, tornando-se então uma receita obrigatória que 
todos os elencos na URSS tiveram que adotar, inclusive 
como “método” de suporte ao obrigatório “realismo 
socialista”. A recusa ao “realismo socialista” custou a vida de 
muitos artistas que o evitaram, como Meierhold, grande 
discípulo de Stanislavski ( 2010, p. 11). 

 
 

Em conjunto com Michel Mauch, Adriana Fernandes e Robson 

Camargo no artigo de 2010, “O Rei Stanislavski no Tempo da Pós-

Modernidade: traduções, traições, omissões e opções”, aprofundam a 

pesquisa sobre a obra de Stanislavski: 
 

O trabalho atoral descrito por Stanislavski tem também se 
tornado uma fonte de desentendimentos causados pelo 
descuido na leitura e por incorreções de um conjunto de 
traduções. Infelizmente estas imprecisões reverberam nos 
principais estudos sobre a arte do ator publicados em nosso 
país. O problema da imprecisão das traduções e os grandes 
cortes sofridos nas obras de Stanislavski, em português, são 
algumas das fagulhas que nos agitam, desde o ano de 2002, 
a revirar, e quiçá desmistificar alguns conceitos mal 
interpretados por culpa destas mesmas imprecisões 
(MAUCH, FERNANDES, ROBSON, 2010, p. 4). 

 

Os autores/pesquisadores chamam a atenção para o fato de as 

traduções das obras de Stanislavski no Brasil serem fruto de traduções norte-

americanas da editora Theatre Arts Books (Elizabeth R. Hapgood), com 

várias omissões em relação aos originais, o que levou a interpretações 

equivocadas sobre o pensamento do autor.  

 
A URSS socialista, como era de se esperar, não subscrevera 
as leis internacionais de direitos autorais. [...] Hapgood havia, 
infelizmente, produzido suas traduções a partir de 
adaptações e grandes recortes dos escritos originais russos, 
por vários motivos, alguns editoriais, pelo tamanho, e 
também por entendimentos imprecisos. O desdobramento 
desses fatos deu margem a pensamentos incompletos e 
entendimentos imprecisos deste “sistema” em mutação. Tais 
imprecisões logicamente reverberaram nas edições em 
português, editora Civilização Brasileira. [...] Portanto, a 
Quetzal foi a única editora que contrariou os direitos autorais 
norte-americanos, seguindo a tradução das obras completas 
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russas (MAUCH, FERNANDES, CAMARGO, 2010, p. 5-7). 
 

O problema é que conceitos pré-concebidos, mal concebidos ou mal 

traduzidos foram cristalizados. Um destes conceitos já foi apontado neste 

trabalho, no que se refere ao seu “sistema” estar relacionado unicamente ao 

estilo realista de encenação.  

 
Na minuciosa análise da tradução brasileira de A Construção 
da Personagem deparamo-nos com deleções de palavras, 
frases, ideias e capítulos inteiros. Em outros casos 
encontramos a deturpação de termos, ao quais alteravam 
radicalmente as ideias propostas pelo autor (idem, p. 10). 

 

Dentre as exclusões nas traduções, é possível perceber que, limitar 

princípios de Stanislavski à aplicação em apenas um estilo de encenação, 

seria mostrar-se contrário ao seu próprio “sistema”. Nesses escritos 

excluídos, o autor aponta “[...] a arte como criadora do espírito humano. [...] o 

objetivo da arte é criar um universo dentro da vida humana, a vida criadora e 

imaginária” (MAUCH, CAMARGO, 2009, p. 10).  

Elena Vássina também contribuiu com esse estudo quando explica 

que, devido à censura estatal soviética, vários conceitos importantes 

presentes nos manuscritos de Stanislavski, foram entendidos “[...] como 

idealistas e ‘nebulosos’, ou seja, não materialistas e, portanto, acabaram 

sendo eliminados e modificados” (VÁSSINA, 2013, p. 41). O próprio 

Stanislavski passou a rever alguns termos e expressões que escrevia em um 

espécie de autocensura, pois percebeu que se não fizesse isso, não 

conseguiria publicar suas obras na União Soviética. 
 

Podemos afirmar que no período soviético o sistema foi 
obrigado a se tornar muito mais racional e materialista do que 
fora concebido e idealizado nas anotações de Stanislavski e 
no trabalho prático dos ensaios. Foi justamente o que 
aconteceu com o “esquecimento” de importantes fontes do 
sistema de Stanislavski que, a partir dos anos 1920, do ponto 
de vista do regime soviético, passaram a ser consideradas 
“místicas” (VÁSSINA, 2013, p. 42) 

 

Portanto, na presente tese, baseamo-nos na obra de Stanislavski em 

conjunto com os estudos dos autores acima citados, já que muitas das 
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omissões e distorções apontadas por tais autores interessam ao trabalho 

com o Grupo Arte em Cena. Como exemplo e ainda de acordo com Mauch, 

Fernandes e Camargo, baseados nas publicações da editora Quetzal, o 

trabalho do ator, segundo Stanislavski, está na intercomunicação entre as 

forças externas e internas e não em uma visão única a partir da construção 

interna, como é difundido no Brasil.  
 

Em ETAP6 Quetzal Stanislavski propõe que o ator conheça o 
processo interior da personagem para proporcionar uma 
troca, diálogo e sustentação dialética nas pesquisas da 
forma. O anticonvencionalismo na produção teatral da forma 
a ser buscada, não deve eliminar o processo de vivência e 
suas justificativas na arte do ator, ao contrário solicita-o. 
Note-se que processo interior não é apenas o processo 
emocional, mas o da experiência (MAUCH, FERNANDES, 
CAMARGO, 2010, p. 17). 

 

A partir daí, podemos perceber alguns pontos fundamentais da arte do 

ator de acordo com o “sistema” de Stanislavski e verificar toda sua 

potencialidade na prática, como relato abaixo, em uma experiência com o 

Grupo Arte em Cena. Para cada processo exterior há uma justificativa interior 

e vice-versa. As circunstâncias oferecidas pelo autor são abastecidas pelas 

vivências e experimentações artísticas do ator. O “se mágico” criados nas 

situações imaginadas funcionam como um despertador das possibilidades 

interiores e exteriores, as quais afloram na corporeidade atoral (idem).  

Em conversa informal com alguns atores e atrizes veteranos do Grupo 

Arte em Cena, separadamente, indaguei: Como funciona a construção de 

suas personagens durante o processo de criação de um espetáculo? As 

respostas foram extremamente parecidas, mesmo sem eles estarem juntos: 

“Parto da leitura do texto e características da personagem, procuro me despir 

e vestir a personagem. Procuro equilibrar o interior e o exterior, às vezes 

pego uma fonte exterior para alimentar o interior e exteriorizá-lo” (Auricélio 

Ribeiro Jr). “Começo pela história, e a personagem... crio um história para 

esta personagem. Vou do interior para o exterior a partir do que a 

personagem sente, equilibrando os dois, me concentrando nas cenas” (Karol 

Mathias). “A partir do texto penso nas características da personagem e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 El Trabajo Del Actor sobre su Papel, titulo do livro publicado pela editora Quetzal. 
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associo com o que já vi, li a respeito. O externo alimenta o interior que 

devolve para o exterior” (Mauricio Haj).  
 

Stanislavski aponta o processo de vivência teatral e de sua 
organicidade como essenciais ao trabalho do ator, pois estes 
trazem a naturalidade à cena. Naturalidade de ser natural, 
orgânico, não de naturalismo, pois o sistema independe das 
tendências estéticas a serem perseguidas e fundamenta o 
trabalho atoral. É um sistema matricial. Ou seja, o ator pode 
procurar a vivência e os “se” imaginários de sua personagem 
nas situações inesperadas do simbolismo, cubismo, 
expressionismo, futurismo, surrealismo... pois o trabalho 
atoral, imerso necessariamente em processos de vivência, 
reais ou imaginárias, necessita desta elaboração para se 
constituir “verdadeiramente” (MAUCH, FERNANDES, 
CAMARGO, 2010, p. 18). 

 

Os atores e atrizes do Grupo Arte em Cena são elogiados pelo público 

e crítica sempre que se apresentam. Seus trabalhos se constituem 

verdadeiramente, ou seja, pode-se conferir verdade em cena, seja em 

espetáculos realistas - que buscam trazer para o palco a vida como ela é -, 

seja nos surrealistas – que abordam um universo fantástico, fora da 

realidade. “O que chamamos de verdade no teatro é a verdade cênica, da 

qual o ator tem de servir-se em seus momentos de criatividade” 

(STANISLAVSKI, 2011, p.169).  

A atuação em nossas montagens, assim como o trabalho com os 

iniciantes, é sempre um ponto valorizado em nosso grupo. Atores e atrizes se 

dizem seguros em cena para poder criar livremente, utilizando as 

circunstâncias e a imaginação livre. Portanto, entendo que o “sistema” tem 

funcionado. 
Deve-se evitar, no teatro, a busca apenas das características 
exteriores de certos padrões estéticos. Stanislavski se 
posiciona contra a “vanguarda” que não sabe lidar com as 
questões da construção artística atoral. Ele nos mostra que a 
vida artística em palco não se fundamenta somente na forma 
da fala ou de sua ação, mas na comunhão com a vivência e 
a experiência realizada pelo ator, uma vez que: a arte do ator 
é a arte da ligação entre a vida interna e externa pela 
experiência (MAUCH, FERNANDES, CAMARGO, 2010, p. 
21). 
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Ou seja, no Arte em Cena, procuramos um equilíbrio entre a 

experiência interior e exterior durante todo o processo criativo e entendemos 

o espetáculo também como parte desse processo, com atores e atrizes 

criando e recriando a personagem a cada apresentação, em um 

desenvolvimento coletivo de criação do espetáculo. 

Cavaliere e Vássina chamam a atenção para o fato de que além das 

traduções, os problemas das incompreensões do sistema de Stanislavski, 

são também devido a maneira como suas ideias teatrais foram difundidos em 

outros países:  
 
[...] atores, assistentes, alunos e seguidores, russos ou 
estrangeiros, que por razões diversas se separaram do 
mestre do Teatro de Arte de Moscou e passaram a ser 
os intérpretes em outros países de princípios e 
“fórmulas” que pretendiam dar conta de um complexo 
processo que, no entanto, o próprio Stanislavski 
considerava inconcluso e que modificava sem cessar a 
cada ensaio, a cada experiência, a cada espetáculo 
(CAVALIERE, VÁSSINA, 2001, p. 309). 

 

Muitos foram os discípulos de Stanislavski; alguns, na Europa e na 

América, converteram seus princípios em uma espécie de livro sagrado do 

teatro, sem concessões, transformando preceitos teóricos resultantes da 

experiência empírica do mestre russo em um método intocável. Daí vem o 

fato de muito atores e atrizes no Brasil interpretarem seu sistema da mesma 

maneira e segui-lo equivocadamente, como um livro de receitas. “[...] não 

resta dúvida que o Estúdio e seus membros foram um meio de expansão do 

‘sistema’ de Stanislavski na Rússia e no exterior” (idem, p. 312).  

Richard Boleslávski integrou o Primeiro Estúdio de Stanislavski em 

Moscou e, posteriormente, destacou-se como ator e diretor nos Estados 

Unidos. Boley, como era conhecido pelos norte-americanos, trabalhou no 

American Laboratory Theather, que se transformaria numa das escolas de 

arte dramática mais importantes do país. Lá, o discípulo de Stanislavski 

procurou difundir os princípios básicos de seu mestre. “Tentava estruturar 

então um conjunto de normas que auxiliassem o ator a provocar em seu 

interior o ‘sentimento criativo’” (BOLESLÁVSKI apud CAVALIERE, VÁSSINA, 
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2001, p. 317).  

Boleslávski realizou seu trabalho de acordo com os conceitos 

stanislavskianos. Inseriu, no teatro norte-americano, uma metodologia 

voltada à disciplina interior do ator, à necessidade de uma emoção genuína, 

de uma concepção do papel e de seu estudo psicológico e ideológico. Mas o 

trabalho provocou ressonâncias específicas no ator norte-americano - e 

muitas delas eram especificamente norte-americanas - propagaram-se pelo 

mundo, inclusive no Brasil (CAVALIERE, VÁSSINA, 2001, p.318). Portanto, é 

preciso muito cuidado ao estudar Stanislavski, no sentido de identificar quais 

realmente eram seus princípios e não cair em uma “gramática da 

interpretação” simplificada. 
 

Segundo o criador do “sistema”, essa “gramática da 
interpretação” não podia substituir a “verdade interior” e o 
talento. Seus preceitos básicos não eram princípios 
dogmáticos, mas, isto sim, resultado de contínuas 
experimentações. Nas diversas etapas de sua própria 
evolução, Stanislavski enfatizou este ou aquele elemento de 
sua teoria. Seria, afinal, um desvio de interpretação 
considerá-la como dogmas de um cânone. Não se pode 
esquecer que, como alerta Stanislavsk;, “o sistema não é um 
‘livro de culinária”; quando se quer fazer algum prato, basta 
olhar o índice, abrir a página – e pronto. Não, o sistema é 
toda uma cultura, dentro da qual é preciso crescer e se 
educar durante anos e anos. É impossível decorar o sistema, 
ele deve ser assimilado e digerido de maneira que entre no 
sangue e na carne do artista. Deve se tornar sua Segunda 
natureza e nele confluir orgânico de uma vez por todas, 
fazendo-o renascer para o palco (idem, p. 327). 

 

No processo de trabalho com os atores e atrizes, procuro orientá-los 

nessa busca; porém, não costumo descrever ou falar do “sistema” de 

Stanislavski como em uma aula teórica, mas, pelo que posso observar, a 

prática comprova a teoria. Apenas levo os princípios do autor russo para 

nossa prática e os motivo da busca da verdade para essas personagens, 

criando histórias para elas. Observar a vida e trazer para as cenas essas 

experiências e vivenciá-las, pois, segundo Stanislavski, o trabalho do ator, 

assim como a construção da personagem, estão diretamente relacionados 

aos processos de experiências pessoais do ator e da criação da vivência. 
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“Ele (seu sistema) só tem utilidade quando se transforma numa segunda 

natureza do ator, quando este deixa de se preocupar com ele e quando seus 

efeitos começam a aparecer naturalmente em seu trabalho” (STANISLAVSKI, 

2011, p. 8). 

O autor considera importante a formação total do ser humano, ou seja, 

intelectual, espiritual, física e emocional; a arte como a expressão mais alta 

da natureza humana e atuar uma arte. “Somos chamados a interpretar a vida 

das almas de todo o mundo” (STANISLAVSKI, 1997, p. 127). Assegura que a 

vivência do papel é  trazer tudo aquilo que é o mais humano do ator para o 

palco, mas de forma artística. Seu sistema interessa a qualquer um que 

trabalha em coletividade, pois é também um procedimento para a 

compreensão entre os homens. Funciona como estímulo ao processo criador 

e, por isso, é adequado ao Grupo Arte em Cena desde o início. Sempre 

pensei em desenvolver um trabalho que visasse os sujeitos nele envolvidos, 

justamente em seu processo de criação em coletividade. 

Ao encontro dessas considerações, Vigotski (1970) também afirma ser 

a experiência artística uma necessidade de todo o ser humano. As emoções 

são socialmente construídas; estão dispersas por todos os lugares e são 

percebidas via sentidos do sujeito que atua na sociedade em que vive e pode 

ser ator no palco. O sujeito compreende o significado das emoções e o modo 

com que as “utiliza” ou as sente. Discute a dinâmica da personalidade como 

drama ao dizer que tanto a personalidade quanto o drama são caracterizados 

por possuírem papéis sociais antagônicos, que estão envolvidos em luta 

interna ou choques. Diariamente representamos diversos personagens, que 

variam conforme a situação vivenciada, assemelhando-se ao fazer teatral. 

 
 
2.4 Vigotski e Stanislavski 

 

Vigotski recebeu algumas influências de Stanislavski. Em suas 

relações com o teatro e com artistas da época, entre eles o próprio 

Stanislavski, é provável que Vigotski tenha adquirido conhecimentos em 

relação as teorias do diretor russo.  



!

!123!

Em A construção do pensamento e da linguagem (2009), Vigotski 

apresenta a discussão a respeito da linguagem egocêntrica e da linguagem 

interior, cujas características certamente podem dialogar com o monólogo 

teatral e o monólogo interior. Assim como também é possível perceber a 

presença do conceito de subtexto de Stanislavski - difícil transição do 

pensamento para as palavras - em seus estudos, utilizando a peça A 

desgraça de ter espírito do dramaturgo russo Aleksandr Griboyedov. Este 

famoso texto de Griboyedov foi central na fundamentação teórica de 

Stanislavski e foi desenvolvido em suas aulas e palestras, proferidas nos 

primeiros anos da década de vinte. As anotações que analisam o trabalho do 

ator neste texto teatral, escritas por Stanislavski entre 1916 e 1920, quase 

vinte anos antes da publicação do trabalho de Vigotski que analisamos, foram 

publicadas apenas em 1957, em O trabalho do ator sobre seu papel ou A 

criação de um papel.  

Ou seja, Vigotski cita detalhadamente o trabalho de Stanislavski, em 

1934, período em que o original ainda não havia sido publicado, mas que era 

divulgado e conhecido pela intelectualidade russa, principalmente pelos 

praticantes de teatro. A utilização desses conhecimentos por Vigotski não 

pode ser considerada apenas como ilustração das suas ideias, mas também 

como uma maneira de dialogar dois campos do pensamento: a psicologia, na 

qual atuava e estava em pleno desenvolvimento, e o teatro que ele nunca 

deixou de lado.  

A pesquisa detalhada de Vigotski sobre a linguagem interior é 

importantíssima para conhecermos e ampliarmos a discussão sobre o 

monólogo interior que, no campo teatral, foi iniciada por Stanislavski. A teoria 

sobre a linguagem interior é relevante, pois atores e atrizes utilizam-na 

constantemente para falar consigo mesmos, por exemplo, sobre os 

pensamentos, emoções e intenções de sua personagem. No projeto Arte em 

Cena procuro trabalhar com a linguagem interior e exterior em exercícios, 

jogos e cenas com os jovens atores e atrizes, para auxiliá-los na construção 

de suas personagens. Esse processo é, sempre, motivo de reflexão e debate 

com o grupo para fazer sentido aos envolvidos. 

Em seus estudos com crianças em idade pré-escolar e escolar, 

Vigotski notou que, ao se depararem com algumas situações complicadoras, 
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elas começavam a falar consigo mesmas em voz alta, planejando a solução 

de um problema. Por isso, a linguagem egocêntrica desempenha um papel 

importante na atividade delas, acreditando-se que a linguagem egocêntrica é 

exatamente um “[...] meio de pensamento no verdadeiro sentido do termo, 

isto é, começa a desempenhar a função de formar o plano de solução de 

uma tarefa que surge no comportamento” (VIGOTSKI, 2009b, p. 54). Isto se 

aproxima da ação realizada por uma personagem em texto de reflexão ou de 

decisão, pois neste caso, a personagem expõe a si mesma os argumentos e 

contra-argumentos de como poderá agir. 

O autor entende que a linguagem egocêntrica antecede e transforma-

se em linguagem interior, uma vez que ambas desempenham função 

psicológica idêntica enquanto planejamento de solução para um problema 

(VIGOTSKI, 2009b, p. 432). De modo similar, é o que acontece no monólogo 

do ator, pois este apresenta características dialógicas, o que pode ser 

entendido como um diálogo interiorizado, formulado em “linguagem interior‟, 
entre um eu locutor e um eu ouvinte. 

Ao estudar a linguagem egocêntrica, Vigotski irá perceber as 

características específicas da linguagem interior, a fim de entender suas 

particularidades. Ele tentou sustentar sua hipótese de que a linguagem 

egocêntrica é semelhante à linguagem interior em três aspectos: funcional -

desempenham funções intelectuais semelhantes; estrutural - aproximam 

estrutural e geneticamente - a linguagem egocêntrica não se extingue e sim 

transforma em linguagem interior. Substanciada a hipótese, Vigotski buscou 

deduzir as características da fala interior, a parte não observável, por meio 

das propriedades objetivamente observáveis da fala egocêntrica (VIGOTSKI, 

2009b, p. 482 e 485). Assim, utilizando um método, Vigotski observa a 

primeira característica da linguagem interior que é a “tendência para a 

abreviação”. A linguagem interior não utiliza necessariamente da 

coordenação sintática do discurso escrito ou falado.  

A segunda característica observada por Vigotski diz respeito à questão 

da linguagem interior agir principalmente com o estudo do sentido das 

palavras por meio de aspectos interligados: o predomínio do sentido da 

palavra sobre seu significado. Este caráter semântico da linguagem interior é 

importante para o entendimento do monólogo interior dos atores, pois, 
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certamente, nas suas falas consigo mesmos, estão presentes estes aspectos 

apontados por Vigotski. Sem esquecer que, na teoria de Stanislavski, os 

atores, ao criar as suas “falas internas”, pensamentos e emoções que irão 

subsidiar a sua ação externa composta por  gestos, movimentos e pronúncia 

de palavras, criam diversos contextos e nuances de sentidos para as 

palavras do texto teatral. Nesse processo, uma única palavra ganha sentidos 

para além do seu significado original, o que se torna muito estimulante no 

processo criação. 

A linguagem interior é um discurso para si mesmo, que se dá num “[...] 

processo de evaporação da linguagem no pensamento” (VIGOTSKI, 2009b, 

p. 474), perceptível, por exemplo, quando um ator fala consigo mesmo, em 

silêncio, sobre as intenções de sua personagem. Já a linguagem exterior é 

oposta, geralmente um discurso para outras pessoas que ocorre em um “[...] 

processo de transformação do pensamento em palavras” (idem), como 

acontece em cena, por exemplo, em um diálogo entre duas atrizes. 

 O processo de transformação do pensamento em palavras é 

complexo em sua realização, devido à difícil transição de um para outro, um 

problema que, segundo Vigotski, foi abordado pioneiramente pela área 

teatral, como podemos observar abaixo: 

 
O pensamento tem a sua própria estrutura, e a transição dele 
para a fala não é uma coisa fácil. O teatro deparou com o 
problema do pensamento por trás das palavras antes que a 
psicologia o fizesse. Ao ensinar o seu sistema de 
representação, Stanislavsky exigia que os atores 
descobrissem o “subtexto” das suas falas em uma peça. Na 
comédia de Griboedov A infelicidade de ser inteligente, o 
herói, Chatsky, diz à heroína que afirma nunca o ter 
esquecido: “Três vezes louvado aquele que acreditar. A fé 
nos aquece o coração.” Stanislavsky interpretou essas frases 
como “Vamos acabar com esta conversa”, mas também 
poderiam ser interpretadas como “Eu não acredito em você. 
Você só diz isso para me consolar”, ou “Você não vê que 
está me atormentando? Gostaria de acreditar em você; seria 
a felicidade.” Todas as frases que dizemos na vida real 
possuem algum tipo de subtexto, um pensamento oculto por 
trás delas (VIGOTSKI, 2008, p. 185). 

 

Vigotski também afirma que o “[...] teatro deparou com o problema do 
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pensamento por trás das palavras antes que a psicologia o fizesse” 

(VIGOTSKI, 2008, p. 185). Ao dizer isso, ele provavelmente está resgatando 

suas experiências anteriormente vivenciadas com a prática teatral.  Vigotski 

afirma que existem pensamentos e emoções escondidos atrás de cada 

expressão, que precisam ser revelados. Assim, em sua obra, ele descreve o 

sistema de interpretação de atores desenvolvido por Stanislavski, 

especificamente o conceito de subtexto. Conhecimento que, certamente, foi 

adquirido por Vigotski por meio de leituras sobre o teatro, da apreciação e 

análise das encenações do TAM, dirigido por Stanislavski, que o 

influenciaram muito. Vigotski reflete de maneira interdisciplinar entre dois 

sistemas de pensamento, o da psicologia que se desenvolvia e o da 

interpretação teatral que ele conhecia e lhe interessava particularmente, 

sustentando que, por trás das palavras que dizemos, existe um pensamento 

oculto (VIGOTSKI, 2008). 

 Portanto, podemos conferir que saberes da área teatral não estão 

presentes somente em A construção do pensamento e da linguagem (2009b), 

mas também em outras obras de Vigotski. O teatro deve ter influenciado a 

formação do seu pensamento e o quanto ele contribuiu nesta área. 

Em A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca (1999), Vigotski 

também se refere ao conflito entre duas linguagens, uma externa e outra 

interna, e que ele discute plenamente em A construção do pensamento e da 

linguagem. 

Vigotski foi leitor-espectador da famosa encenação de Hamlet em 

1916, realizada no Teatro de Arte de Moscou sob a direção de Gordon Craig 

e Stanislavski (VYGODSKAIA, LIFANOVA, 1999). É possível, por meio dos 

monólogos de Hamlet, ter acesso a fragmentos da vida interior das 

personagens, de suas vivências, bem como perceber que elas têm plena 

relação com sua ação na tragédia. Hamlet se encontra só, falando consigo 

mesmo, sobre sua situação. Conversando por meio de muitos monólogos, 

parece que está se dirigindo a um interlocutor imaginário. Mesmo quando fala 

com os outros, parece manter dois diálogos – um externo (quase sempre 

ambíguo, irônico e aparentemente absurdo) e outro interno (com sua própria 

alma) (VIGOTSKI, 1999). As palavras se interiorizam em pensamento quando 

nessa falamos em silêncio, num diálogo interior.  
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A abordagem de Vigotski, em seu estudo, estão de acordo com as 

imagens presentes no plano de montagem de Craig e admiradas por 

Stanislavski, descrita em sua biografia Minha vida na arte: 

 

Foi assim que, entre o brilho funesto do ouro, dos 
monumentais edifícios arquitetônicos, representou-se a vida 
palaciana que se tornara um Gólgota para Hamlet. Sua vida 
espiritual transcorre em outro clima, envolta na mística que 
impregna todo o primeiro quadro desde a subida do pano. 
Cantos misteriosos, passagens, vãos, sombras densas, réstias 
de luar, postos da guarda do palácio... O jogo de luz com 
sombras claras e escuras, que transmitem metaforicamente as 
vacilações de Hamlet entre a vida e a morte (STANISLAVSKI, 
1989, p. 461). 

 

Esta “leitura” de Hamlet feita por Craig e Stanislavski, aprofunda a 

visão dualista, simbolista da tragédia e apresenta-nos uma sugestão do 

estado de espírito da personagem principal, em seu conflito entre o 

pensamento e a ação (ou não-ação), entre a vida e a morte, um estado que é 

desdobrado e simbolizado pela iluminação, sonoplastia e cenários.  

Para Vigotski, tudo nessa tragédia tem duplo sentido: Hamlet está 

ligado a dois mundos – o terrestre e o além-tumular; ele tem dupla 

consciência – uma diurna (visível) e outra noturna (que transcorre no 

silêncio); as palavras nesta tragédia são visíveis (escritas) ou dúvidas 

(quando pronunciadas em cena) enquanto o pensamento, as emoções, o 

sentido são profundos, estão escondidos atrás das palavras. Algo que 

podemos perceber também no seguinte fragmento de Vigotski:  

 
Ao lado do drama externo e real, desenvolve-se outro em 
profundidade, o drama interno, que transcorre em silêncio (o 
externo transcorre em palavras) e para o qual o drama 
externo é uma espécie de moldura. Atrás do diálogo exterior 
e audível, percebe-se o diálogo interior em silêncio 
(VIGOTSKI, 1999, p. 4).  

 

Esses dois diálogos, exterior e interior/palavras e silêncio, segundo 

Vigotski, estão presentes em Hamlet.  

Vigotski, em A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, também 

nos apresenta outro ponto para refletir:  sua visão, sua “crítica de leitor”,  seu 
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Hamlet, um dentre os vários Hamlets possíveis e imaginados, lidos e 

encenados. Vigotski, com sua crítica de leitor, propõe, há praticamente cem 

anos, uma nova forma de se ler Hamlet e, principalmente, o que na 

atualidade e na arte contemporânea tanto se pretende, isto é, uma nova 

forma de se relacionar com a obra artística. Para ele, isto serealiza apenas 

na participação do leitor, que lhe dá sentido, significação, que a lê de uma 

maneira particular, pois cada leitor tem sua própria história e seu ato de 

significação. A obra de arte é, portanto, uma fonte inesgotável de 

interpretações.  

Vigotski direciona a percepção da tragédia, mas deixa a cargo do leitor 

vivenciá-la nessa direção, dá liberdade para experienciá-la, tirar suas 

próprias conclusões e fazer sua própria leitura, aproximando-se do diretor 

teatral que, ao ler um texto dramático, tem uma impressão e transmite-a por 

meio da criação de um espetáculo. É de relevância para o teatro as 

informações referentes à independência da obra em relação ao autor e sua 

ligação com o leitor, as infinitas leituras que a obra pode sofrer, bem como a 

possibilidade de o leitor recriar na própria alma a obra de outro. É relevante 

também para esta tese, já que no Projeto Arte em Cena há uma plena 

identificação com essas premissas e procuro trabalhar com liberdade de 

criação, defendendo o teatro dialógico como prática de liberdade, em que 

cada integrante do grupo, independente de sua idade, faz sua leitura, reflete, 

recria, debate. 

Vigotski entende a obra de arte como um grande conjunto simbólico, 

cuja característica essencial consiste na diversidade infinita das suas 

interpretações, no fato de não ser possível uma fórmula única capaz de tudo 

penetrar e tudo abranger. Para ele, “[...] a obra de arte não tem uma ideia 

única. [...] todas as ideias nela inseridas são igualmente válidas” (VIGOTSKI, 

1999, p. XXI). 

Ainda segundo Vigotski, devido ao caráter simbólico da obra de arte e  

por sua característica de obra “aberta”, existe uma multiplicidade de leituras 

que podem surgir de uma mesma obra. A expressão “obra aberta” é utilizada 

pelo filósofo, linguista e semiólogo italiano Umberto Eco, para quem a obra 

de arte é “aberta” porque é passível de múltiplas e diferenciadas 

interpretações por parte de seus intérpretes - fruidores. Segundo Eco, “[...] a 
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primeira vez que aparece uma poética consciente da obra aberta é no 

simbolismo da segunda metade de 1800” (ECO, 1971, p. 45), pois, nesse 

período, os artistas não buscavam a imposição de uma ideia única e sim a 

indefinição, a sugestão, a abertura da obra à livre leitura dos fruidores.  

Assim entendemos os textos no Grupo Arte em Cena, a partir das 

múltiplas leituras dos integrantes do grupo que dão margem à liberdade de 

criação das cenas e personagens. Meu trabalho como mediadora, diretora e 

professora de teatro neste processo, no que diz respeito à representação de 

atores e atrizes e à construção das personagens, parte desses pressupostos 

e são norteados pelo “sistema” de Stanislavski, conforme já foi abordado. 

Este “sistema” fundamenta meu trabalho e, a partir daí, oriento jovens atores 

e atrizes envolvidos no projeto em suas criações e construções de suas 

personagens, seja nos jogos de improvisação, seja nas cenas e montagens.  
 

[…] “sistema” de preparação de atores e construção de 
personagens, sempre em constante evolução, utopia que 
possibilitaria a arte do ator em de todos os estilos. O ator e 
seu corpo frente ao público. O corpo do ator como local de 
sínteses e ponto de partida de experiências e vivências. É 
este o fundamento e o trampolim do trabalho atoral 
desenvolvido por Stanislavski, no qual o mais importante são 
as perguntas e as práticas vivenciadas nos ensaios, a 
negação e compreensão das experiências vivenciadas, 
objetivando o despertar da faísca do instante criador, e de 
sua manutenção durante as representações. Esta faísca que 
inflama é a espontaneidade, a vivacidade, a improvisação, a 
jovialidade e a organicidade deste importante momento: o 
instante criador no processo de ensaios e representação 
(MAUCH, FERNANDES, CAMARGO, 2010, p. 4). 

 

É necessário sublinhar, todavia, que não imponho um sistema ou um 

método; a partir da prática de liberdade, deixo que os envolvidos no projeto 

estabeleçam um diálogo com esse sistema e criem à sua maneira, livres. Não 

cobro, apenas apresento o caminho, de maneira prática, sem abordar muito a 

teoria, ou seja, em nossas rodas de conversa falamos das personagens e de 

suas criações na prática, sendo que a teoria norteia, na verdade, a minha 

mediação. No trabalho deles, vejo os reflexos dessa teoria e do trabalho com 

a improvisação. 
 



!

!130!

O fluxo artístico é a vivência do ser humano-artista-ator. A 
teoria terá pouca importância, caso ela seja somente o 
aglutinado de palavras que formam um discurso. A prática é 
o fundamento! Nesta relação nasce a teoria. Apenas 
conhecendo da forma integral as ideias do artista/autor 
Stanislavski é que entenderemos todo arcabouço do seu 
processo criativo. Fomos privados neste sentido e, 
infelizmente, inúmeros preconceitos se cristalizaram 
(MAUCH, FERNANDES, CAMARGO, 2010, p. 21). 

 

Dessa maneira, a prática teatral é estabelecida no Projeto Arte em 

Cena, a partir dos estudos de Vigotski sobre a linguagem interior, o processo 

criativo e a imaginação. É também a base da representação, da construção 

das personagens (a partir dos princípios de Stanislavski) e a raiz da 

representação, principalmente quanto à conexão entre a ação interior e 

exterior, o subtexto, a verdade cênica, a improvisação, a criação e também a 

imaginação. Procuro estabelecer uma dialética entre estes dois autores e 

suas teorias de acordo com a atualidade.  
 

Para Stanislavski a imaginação é um ato produzido a partir 
da experiência vivencial, cerebral e também corporal, 
sensitiva (sensações, sentimentos, emoções e razões). 
Stanislavski afirma, em En El Proceso Creador de la 
Encarnación, que o primeiro fundamento atoral “[...] é a arte 
da ação interna e externa” (grifo do autor) (idem, 2010, p. 
15). 

 

Assim como Vigotski, Stanislavski valoriza muito a criatividade e a 

imaginação em todo esse processo, defendendo que: “Toda criação da 

imaginação do ator deve ser minuciosamente elaborada e solidamente 

erguida sobre uma base de fatos” (STANISLAVSKI, 2011, p. 103). Para isso, 

atores e atrizes devem sempre ter em mente respostas para as perguntas: 

Quem? O quê? Onde? Quem está ali (na cena), quem sou eu (personagem); 

onde estou e o que estou fazendo ali (qual o objetivo da cena); de onde eu 

vim e para onde eu vou. Ou seja, criar uma história a partir da sua 

imaginação, também conhecida como “gênese” da personagem, incitando 

“[...] suas faculdades inventivas a produzir uma visão, cada vez mais definida, 

de uma existência de faz de conta” (grifo do autor) (idem, 2011). Assim, sua 

imaginação se desenvolve, adquire força e, consequentemente, a 

personagem ganha vida, verdade cênica.  
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O “sentimento da verdade” (tchúvstvo pravdi) deve nascer no 
ator quase que naturalmente se apoiado estiver naquele 
mágico “se” (iésli bi) que se constitui como um estado 
“poético” e que lhe permitirá passar da vida “real” para uma 
esfera ilusória, uma outra realidade imaginária que o ator, no 
entanto, deve aceitar e viver como verdadeira e levá-la à 
cena com toda sua fé (VÁSSINA, 2001, p. 318). 

 

A verdade cênica não é igual à verdade da vida, mas peculiar a si 

mesma e que o ator ou a atriz deve acreditar sinceramente. “Um ator deve, 

sobretudo, acreditar no que está acontecendo ao seu redor [...] [e] naquilo 

que ele próprio está fazendo” (STANISLAVISKI, 1997, p. 92). De acordo com 

o autor, o público só irá acreditar e embarcar nessa fantasia se os atores e 

atrizes acreditarem no que estão fazendo, se estiverem realmente envolvidos 

e, para isso, precisam da imaginação. 
 

Cada movimento que vocês fizerem em cena, cada palavra 
que disserem, será resultado da imaginação. O processo 
criador começa com a invenção fecunda e original de um 
poeta, um escritor, do director da peça, do ator, do cenógrafo 
e de outras pessoas envolvidas na produção. A posição 
principal deve, então, ser ocupada pela imaginação (grifo 
meu) (idem, p.107). 

 

Stanislavski aponta o imprevisto como uma alavanca poderosa para a 

atividade criadora e a improvisação no teatro como um grande aliado nesse 

processo, que deve ser contínuo, atentando para o fato de que os atores que 

trabalhavam com a improvisação usavam facilmente sua imaginação, sua 

fantasia criadora. “As improvisações que eles desenvolvem por si próprios 

são uma forma excelente de desenvolver a imaginação” (idem, p. 112).  

A partir dessas premissas, o teatro no Projeto Arte em Cena é 

viabilizado por meio da improvisação e de jogos teatrais, de acordo também 

com os estudos de Viola Spolin (1979) e Augusto Boal (2008). Para serem 

realizados no projeto, esses jogos, são adaptados ao universo dos alunos e 

alunas, após um levantamento do repertório deles. E ainda, jogos de 

improvisação desenvolvidos por mim, baseados nas experiências subjetivas 

do grupo, também são propostos a fim de libertar os participantes da já 

referida atuação mecânica, também de acordo com o pensamento de Viola 

Spolin.  
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O princípio do jogo teatral é o mesmo da improvisação teatral 
e do teatro improvisacional, isto é, a comunicação que 
emerge a partir da criatividade e espontaneidade das 
interações entre sujeitos mediados pela linguagem teatral, 
que se encontram engajados na solução cênica de um 
problema de atuação (grifo meu) (JAPIASSU, 1998, p. 3). 

 

 

2.5 Jogos Teatrais 
 

A sistematização de jogos teatrais no ensino do teatro foi elaborada 

pioneiramente pela americana Viola Spolin nos Estados Unidos da América, 

a partir de 1940. Spolin nasceu em 1906 em Chicago e é considerada como a 

avó norte-americana do teatro improvisacional. Foi ela a responsável pelo 

termo theatre game – jogo teatral: 

 
[...] um sistema visando o aprendizado da atuação teatral, 
criado para todos os que desejam expressar-se através do 
teatro. [...] Este sistema de atuação, calcado em jogos de 
improvisação, tem o intuito de estimular o participante a 
construir um conhecimento próprio acerca da linguagem 
teatral, através de um método em que o indivíduo, junto com 
o grupo, aprende a partir da experimentação cênica e da 
análise critica do que foi realizado. Os participantes do 
processo, assim, elaboram coletivamente conceitos acerca 
das suas atuações e da sua compreensão da linguagem 
teatral (DESGRANGES, 2006, p. 109, 110). 

 

De certa forma, Viola Spolin sistematiza a prática teatral a partir de 

princípios teatrais defendidos por Stanislavski, que muito a influenciaram. O 

jogo teatral é uma ferramenta que estimula a expressão criativa por meio da 

autodescoberta e da experiência pessoal; funciona como uma chave para 

abrir a capacidade da auto-expressão criativa. Neste jogo, desafios são 

lançados aos jogadores, por meio da problematização, que devem lidar com 

suas dificuldades. Ou seja, o jogador é desafiado a resolver um problema 

dado, de forma cênica, mediante a construção física de uma ficção (SPOLIN, 

1979).  

Assim, podemos perceber claramente elementos marcantes dos 

princípios de Stanislavski na proposta de Spolin, como é o caso das ações 



!

!133!

físicas. Aliás, o método de ações físicas de Stanislavski, fundamenta-se a 

partir de componentes da ação dramática, como os jogos improvisacionais. 

 
É também chamado de análise ativa, um sistema que 
objetiva liberar a imaginação e as forças criativas, numa 
forma vivenciada. A ação física é o fundamento no qual a 
totalidade das superestruturas emocionais, mentais e 
filosóficas da representação são construídas pelos artistas. A 
atuação é a criação consciente de um eu dramático, diferente 
do eu real e a ação é a base da interpretação. O motor do 
“sistema” é a composição física da memória intelectual, 
afetiva, muscular, que produz então a imagem artística que 
contém a vida interior encarnada ou vice versa (TEIXEIRA, 
CAMARGO, 2010, p. 16). 

 

A concentração (foco), o trabalho com objetos imaginários, a busca da 

presença cênica, e a exploração da diferença entre o mostrar (vivenciar) e o 

contar (narrar), sempre com ênfase na importância da ação para a 

constituição do processo de conhecimento e existência da personagem, são 

outros componentes da ação dramática que também fundamentam o método 

das ações físicas. Um método que tem como objetivo desenvolver o que os 

atores e atrizes devem realizar nas situações propostas pelo autor, 

justamente, em improvisações (idem, 2010). 

Em 1978, a atriz Maria Alice Vergueiro, na época docente do então 

Departamento de Teatro, da ECA/USP, trouxe de sua participação no III 

Congresso Internacional de Teatro para a Infância e Juventude nos EUA, um 

exemplar de Improvisation for the Theater de Spolin. Ingrid Dormien Koudela, 

também professora da ECA/USP e muito interessada por essa temática, em 

conjunto com Eduardo Amos, em 1979, publicou a tradução pela Editora 

Perspectiva. Improvisação para o Teatro (1979) tornou-se o livro de 

referência do movimento de teatro improvisacional e de jogos teatrais no 

Brasil.  
 

Os jogos teatrais de Viola Spolin revelaram-se altamente 
produtivos nas diferentes abordagens, acima de tudo ao 
promoverem habilidades no processo de aquisição da 
linguagem do teatro. As reflexões sobre o jogo teatral dentro 
de nossa realidade nacional certamente abrem novos 
caminhos para o método de Viola Spolin, ampliando e até 
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mesmo transformando a proposta inicial (KOUDELA, 2010, p. 
7, 8). 

 

Para iniciar o processo de trabalho com os jogos teatrais no projeto 

Arte em Cena, em cada aula ou ensaio, realizo exercícios de aquecimento 

com os atores e atrizes: corporais e vocais. Tais exercícios tem se mostrado 

de suma importância para o trabalho, contribuindo para o preparo do suporte, 

no caso o corpo e a voz. Para a socialização e concentração do grupo, enfim, 

para o processo de criação como um todo, pensando no ser humano como 

uma unidade de acordo com as ações físicas de Stanislavski, em que corpo e 

mente, ideias, emoções e sensações estão entrelaçadas. Segundo Teixeira e 

Camargo, Stanislavski estabelecia três respostas para a pergunta: Quais 

instrumentos poderiam provocar o processo criador? 
 

[…] a primeira, a ausência de tensão muscular para o 
absoluto submetimento do “aparato físico” às ordens 
emanadas pelo artista. A segunda seria a combinação do 
sistema muscular com uma grande concentração mental, 
espiritual e física através dos cinco sentidos, de sua 
memória, de seu corpo, de seu pensamento, da vontade, 
dos sentimentos e da imaginação. A terceira resposta seria 
a construção de uma “segunda vida” da personagem, que se 
daria pela construção de uma “verdade cênica”, que deve ser 
construída por um “se” imaginário que o transportaria da vida 
efetiva, real, cotidiana do ator para a outra vida que se cria e 
imagina. Uma “fé cênica”, uma “fé criadora” (grifos do autor) 
(2010, p. 13). 

 

A partir daí e posteriormente, começo a desenvolver os jogos teatrais, 

sempre muito atenta às instruções sobre eles, pois é preciso mediá-las com 

clareza e, ao mesmo tempo, com a criatividade e espontaneidade como 

centro desse processo. 

 
 O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o 
envolvimento e a liberdade pessoal necessários para a 
experiência. Os jogos desenvolvem as técnicas e habilidades 
pessoais necessárias para o jogo em si, através do próprio 
ato de jogar. As habilidades são desenvolvidas no próprio 
momento em que a pessoa está jogando, divertindo-se ao 
máximo e recebendo toda a estimulação que o jogo tem para 
oferecer – é este o exato momento em que ela está 
verdadeiramente aberta para recebê-las (SPOLIN, 1979, p. 
4). 
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Aproveitando justamente o envolvimento e a liberdade pessoal para 

experiência que o referido jogo propicia, jogos teatrais são propostos aos 

iniciantes nas aulas de teatro semanais, de acordo com Viola Spolin, mas 

também tendo em mente o que a própria autora defendia: “As técnicas 

teatrais estão longe de ser sagradas” (idem, p. 12).  

Proponho problemas que façam sentido para os alunos e alunas; eles 

elaboram respostas para estes problemas, por meio do uso de elementos 

fundamentais da estrutura dramática: “quem?”, “onde?”, “o quê?” 

(personagem, espaço e ação) e, posteriormente, também “como?”, “por 

quê?”, “quando?”, resoluções cênicas próprias e criativas, não definitivas, 

problemas para resolver problemas. Apresentam essas encenações entre si, 

ou seja, os jogadores são divididos em palco e público, com os dois grupos 

assumindo os dois papéis em momentos diferentes. Da mesma maneira 

acontece com o Grupo Arte em Cena; porém, o que muda são os temas dos 

problemas propostos, que possuem relação com os temas abordados nos 

textos que serão montados, novamente com a criatividade e espontaneidade 

como centro do processo. Assim, o grupo explora diversos aspectos 

possíveis na encenação, que vão sendo selecionados como foco da 

investigação. O foco em ambos os casos, elemento de suma importância 

tanto para Stanislavski como para Spolin, não é o objetivo desse jogo, mas o 

ponto de concentração dos jogadores sobre o problema, sejam eles iniciantes 

ou veteranos.  
 

Os jogos teatrais acentuam a corporeidade, a 
espontaneidade, a intuição e a incorporação da plateia, 
indicando como princípios da linguagem teatral podem ser 
transformados em formas lúdicas, criando um acesso criativo 
para a atuação no teatro com leigos e profissionais 
(KOUDELA, 2010, p. 1, 2).  

 

A reflexão e análise crítica do que é apresentado sempre acontecem 

após os jogos e constituem uma proposta de avaliação, também a partir do 

foco que orienta o olhar dos jogadores no palco ou público, elimina 

julgamentos de valor ou gosto pessoal e possibilita muito prazer aos 

participantes, que se sentem pertencer ao espaço, com voz e vez, 

trabalhando tanto o olhar teatral como a autonomia. 
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O teatro vem sendo trabalhado, nas mais diversas 
instituições educacionais e culturais preferencialmente, a 
partir da prática com jogos de improvisação, e isso porque se 
compreende na investigação proposta por essas atividades o 
prazer de jogar se aproxima do prazer de aprender a 
fazer e a ver teatro, estimulando os participantes (de 
qualquer idade) a organizar um discurso cênico apurado, que 
explore a utilização dos diferentes elementos que constituem 
a linguagem teatral, bem como a empreender leituras 
próprias acerca das cenas criadas pelos demais integrantes 
do grupo (grifo do autor) (DESGRANGES, 2006, p. 87). 

 

 

Assim, muitas são e podem ser as semelhanças entre o fazer teatral e 

o processo de conhecimento humano, que o capacitam a elemento 

fundamental na construção de conhecimento, acessível a todos. “Todas as 

pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de 

improvisar. As pessoas que desejarem são capazes de jogar e aprender a ter 

valor no palco” (SPOLIN, 1979, p. 3). Representamos no mundo e, de acordo 

com Viola Spolin, é o nosso reconhecimento e percepção deste mundo e 

toda a sua complexidade, e de nós mesmo dentro dele, que vai fornecer 

material para o teatro.  

A necessidade de narrar fatos ou acontecimentos e representar por 

meio da ação dramática está presente em rituais de diversas culturas e 

tempos. O ser humano representa, desempenha vários papéis, assume 

diversas fisionomias para conseguir o que deseja, representando motivados 

por diversas necessidades. Homens e mulheres realizam atividades lúdicas 

que partem do imaginário para chegar à verdade. Lúdico porque é um jogo, 

que o ser humano joga desde a pré-história. O jogo (ludens) é uma função 

que se verifica tanto na vida humana como na animal e é tão importante 

como o raciocínio (sapiens) e a fabricação (faber) de objetos. Segundo Joan 

Huizinga (2010), a civilização surge e se desenvolve no jogo e pelo jogo. 

 
A vida social reveste-se de formas suprabiológicas, que lhe 
conferem uma dignidade superior sob a forma de jogo, e é 
através deste último que a sociedade exprime sua 
interpretação da vida e do mundo. Não queremos com isto 
dizer que o jogo se transforma em cultura, e sim que em suas 
fases mais primitivas a cultura possui um caráter lúdico, que 
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ela se processa segundo as formas e no ambiente do jogo. 
(HUIZINGA, 2010, p. 53)  

 

O jogo cênico, por sua vez, traz aquele que realiza a ação e aquele 

que assiste. Huizinga em seu livro Homo Ludens, aborda o jogo como um 

fenômeno cultural, apontando o fato de ele ser livre e não ser vida comum, 

tampouco vida real. São, para ele, as características fundamentais do jogo. 

Assim ele define o jogo: 
 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida 
dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, 
segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado 
de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida cotidiana (idem, p. 33). 

 

Ao mesmo tempo, no cotidiano, apresentamo-nos diante dos outros 

tentando controlar a impressão que eles recebem da situação. Realizamos 

brincadeiras e jogos desempenhando diversos papéis, quer no trabalho quer 

na vida social, como atores sociais conforme Erving Goffman (1985) 

apresenta em seu estudo sobre o comportamento humano. 

Richard Courtney também acredita que atuamos na sociedade e que, 
atuando, convivemos com o nosso meio por intermédio do jogo:  
 

Fingir ser outra pessoa – atuar – é parte do processo de 
viver; podemos “fazer de conta”, fisicamente, quando somos 
pequenos, ou fazê-lo internamente quando somos adultos. 
Atuamos todos os dias: com nossos amigos, nossa família, 
com estranhos (COURTNEY, 1980, p. 3). 

 

Segundo Bertolt Brecht: 
 

[...] jogar é transformar em decisão a opinião do que joga, na 
ausência de informações suficientes sobre o jogo dos 
adversários, é um desafio à sorte e aos determinismos [...] 
Quando não jogamos (isto é, quando vivemos pacatamente e 
sem riscos) também nos decidimos na ausência de 
informações suficientes, desafiando o acaso e 
determinismos; portanto, jogamos no mais profundo sentido 
da palavra (apud Lefebvre,1970, p.60). 
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Nascido na Alemanha em 1898, o dramaturgo e diretor teatral Bertolt 

Brecht, formulou o chamado “teatro épico” em busca de um novo espectador, 

afirmando um teatro cujo público deve se distanciar da cena para completar o 

ato estético com seu olhar crítico, assim como o ator também deve se 

distanciar da personagem. Um teatro com intuito didático, “[...] capaz de 

esclarecer o público sobre a sociedade e a necessidade de transformá-la; 

capaz ao mesmo tempo de ativar o público, de nele suscitar a ação 

transformadora” (ROSENFELD, 2006, p. 148). Rompe com a quarta parede e 

assume a existência do público. Talvez esses sejam alguns dos motivos 

pelos quais pesquisadores de teatro no Brasil coloquem Brecht em oposição 

a Stanislavski. 

Vejo que a identificação emocional e a descarga de emoções não 

necessariamente leva o público a esquecer de tudo e sair conformado e 

passivo do teatro, principalmente na atualidade. O teatro, seja como for, pode 

ser dialético e, assim sendo, pode também suscitar ações transformadoras 

no público que dele participa. 

A busca de Stanislavski por uma ética do ator reflete-se nos trabalhos 

de Brecht, que admirava o teatrólogo russo, principalmente por ele ter criado 

um sistema preocupado com ator. Na verdade, entendo que há, por parte de 

Brecht, uma reformulação e readaptação das ideias de Stanislavski.  

Anatol Rosenfeld, em O Teatro Épico (2006) refere-se a Brecht da 

seguinte maneira: “Tendo sido bem mais homem da prática teatral do que 

pensador de gabinete, mostrava-se sempre disposto a renovar suas 

concepções para obter efeitos cênicos melhores” (p. 145). Percebo, nesta 

afirmação, semelhanças com Stanislavski, no que diz respeito à valorização 

da experiência prática acima da teoria, defendendo o pensamento de ensinar 

o ator por meio da prática,  preocupando-se com a ideia de que seu sistema 

não fosse entendido como lei; ao contrário, houve sempre a disposição para 

renovar suas concepções. Ou seja, Stanislavski e Brecht tinham em comum a 

atitude científica do teatro; para eles, prática e teoria não se separavam. O 

teatro do século XX e XXI beneficiou-se dos estudos destes dois 

pesquisadores que se ocuparam do trabalho do ator, dando uma contribuição 

que nenhum ator ou atriz, atualmente, pode ignorar. 
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O russo Eugênio Kusnet (1898-1975), ator e professor de formação 

stanislavskiana, profundo conhecedor da teoria de seu mestre e um dos 

importantes propagandistas do sistema no Brasil, buscou a síntese dos 

métodos de Stanislavski e de Brecht, procurando aproximar as técnicas dos 

dois autores. Afirma Kusnet sobre a dualidade do ator:  

 
[...] podemos considerar cientificamente provado que o ator 
pode mobilizar toda a sua energia psicofísica no sentido de 
viver sinceramente as situações em que vive o personagem 
imaginário como se fosse real, enquanto ele, o ator, continua 
tendo certeza de que essas situações e o próprio 
personagem são fictícios, sendo que esta certeza não 
prejudica a sinceridade da sua vivencia em cena (1975, p. 
55). 

 

Os princípios teatrais defendidos por Stanislavski, assim como por 

Brecht, influenciaram o diretor e teórico de teatro brasileiro Augusto Boal, 

nascido no Rio de Janeiro, e cujo trabalho vale a pena ressaltar, na medida 

em que também norteia minha prática no Projeto Arte em Cena. 

Na Universidade de Columbia (Nova Iorque), Boal teve um contato 

mais próximo com a adaptação norte-americana do pensamento de 

Stanislavski. Entusiasmado pela maneira visceral de interpretação que o 

autor propunha, aprofundou este trabalho de interpretação ao adaptar o 

método de Stanislavski às condições brasileiras. 
 

Em 1956, comecei a trabalhar no Teatro de Arena, do qual fui 
diretor artístico até o dia que tive de sair do Brasil, em 1971, 
exilado. No Arena, criamos um laboratório de interpretação 
no qual estudamos metodicamente os trabalhos de 
Stanislavski, que era quase desconhecido o Brasil. Na Escola 
do Serviço Nacional do Teatro, no Rio de Janeiro, eu havia 
assistido a algumas aulas de Luísa Barreto Leite e Sadi 
Cabral sobre o ator e diretor russo (BOAL, 2008, p. 59). 

 

Augusto Boal também entende o ser humano de maneira integral, um 

todo indivisível, conforme Stanislavski (e as ações físicas). Tudo se revela 

fisicamente. Somos unidade física e psíquica, unidade dos cinco sentidos. 

“Um movimento corporal é um pensamento. Um pensamento também se 

exprime corporalmente” (BOAL, 2008, p. 88). Assim, Boal valoriza a prática 
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de exercícios durante os ensaios, exercícios de memória emotiva, corporais 

etc. 
[...] utilizo a palavra “exercício” para designar todo movimento 
físico, muscular respiratório, motor, vocal, que ajude aquele 
que o faz a melhor conhecer e reconhecer seu corpo, seus 
músculos, seus nervos, suas estruturas musculares, suas 
relações com os outros corpos, a gravidade, objetos, 
espaços, dimensões, volumes, distâncias, pesos, velocidade 
e as relações entre essas diferentes forças. Os exercícios 
visam um melhor conhecimento do corpo, seus mecanismos, 
suas atrofias, suas hipertrofias, sua capacidade de 
recuperação, reestruturação, re-harmonização. O exercício é 
uma reflexão física sobre si mesmo. Um monólogo, uma 
introversão (idem, 2008, p. 87). 

 

Se o exercício é introversão, segundo Boal, o jogo é extroversão, 

diálogo. Assim, exercício e jogo devem caminhar juntos no processo criativo. 

“Os jogos, [...], tratam da expressividade dos corpos como emissores e 

receptores de mensagens” (idem, p. 87). 

Ao longo de mais de quarenta anos de pesquisa, Boal compreendeu a 

importância do equilíbrio da emoção em cena e buscou uma ligação 

emocional dinâmica entre personagem e espectador, fugindo da mera 

exibição da emoção no palco. Para isso, o processo de criação de atores e 

atrizes, deve acontecer a partir da inter-relação entre outros atores e atrizes, 

personagens, com total entrega a esta tarefa. Nesse processo, as cenas e a 

representação sempre terão vivacidade “Teatro é conflito, luta, movimento, 

transformação, e não simples exibição de estados de alma” (idem, p. 73).  

Para Boal, o teatro é uma forma de conhecimento e deve ser também 

um meio de transformar a sociedade. Desenvolveu o Teatro do Oprimido na 

década de 1970, um método complexo e coerente, que inclui jogos para 

atores e não-atores e que tem como princípios pressupostos marxistas, tais 

como a transformação do espectador em protagonista da ação teatral, a 

tentativa de, por meio desta transformação, modificar a sociedade, e não 

apenas interpretá-la, ator e espectador terão funções não distintas, e sim 

complementares e compartícipes no teatro que Boal filósofo busca colocar a 

serviço da luta da liberdade (VANNUCCI, 2013, p. 213). 

Parte do pressuposto já existente e segundo o qual os seres humanos 

atuam, de que a linguagem teatral é a soma de todas as outras linguagens. 
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Nas propostas preliminares em seu livro Jogos Para Atores e Não-Atores, 

Boal afirma: 
 

Todo mundo atua, age, interpreta. Somos todos atores! 
Teatro é algo que existe dentro de cada ser humano, e pode 
ser praticado na solidão de um elevador, em frente a um 
espelho, no Maracanã ou em praça pública para milhares de 
espectadores. Em qualquer lugar... até mesmo dentro dos 
teatros (BOAL, 2008, p. IX). 

 

O Teatro do Oprimido incorpora os pensamentos da metodologia de 

Paulo Freire, a educação como forma libertadora, com um diálogo libertador; 

a realidade vivida é a base para a construção de conhecimento, em que cada 

pessoa constrói este conhecimento com liberdade, com autonomia. “O eixo 

das ideias de Freire e Boal é a liberdade. Ou seja, o aprendizado e a 

autonomia social só acontecem na medida em que os participantes deles 

compartilhem livre e criticamente” (BARAÚNA, 2013, p. 199). 

Tanto Boal como Freire associam o ensino às experiências vividas, 

“[...] educar é conhecer, é ler e interpretar o mundo para poder transformá-lo” 

(grifo meu) (BARAÚNA, 2013, p. 197). O conhecimento precisa de expressão 

e comunicação, os atos de conhecer e pensar estão diretamente ligados ao 

outro, estabelecem-se na dimensão dialógica, “[...] defendem o diálogo e a 

cooperação entre sujeitos na busca de problematizar, compreender e 

transformar a realidade” (idem, p. 198).  

A educação, o teatro e arte em geral podem ser instrumentos de luta,  

uma forma de autonomia do sujeito na sua relação com seu universo social, 

que devem proporcionar o entendimento e a reação contra a opressão, bem 

como provocar a rápida transformação da sociedade.  

 
O empirismo de Boal consiste na busca de soluções cênicas 
para problemas reais que lhes suscitam, também, perguntas 
teóricas às quais tenta responder com reflexão, conversas, 
leituras, páginas escritas e novas propostas cênicas, em uma 
espaço filosófico marcado por uma dialética honesta e 
despretensiosa (grifo meu) (VANNUCCI, 2013, p. 209). 

 
 

Assim acontece nas rodas de conversa no Projeto Arte em Cena, 

assim como nos debates que os espetáculos teatrais do grupo promovem na 
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escola e, neste contexto e em todo processo de criação, procuro, como 

diretora teatral e de acordo com Boal, estar voltada para a multiplicação e 

democratização dos meios de produção de arte, ao invés de simplesmente 

montar grandes espetáculos para exibir minha marca autoral. Os alunos e 

alunas, atores e atrizes devem ser o foco das atenções, mas sem 

exibicionismos e com sensibilidade e extremo domínio de si mesmos, vivendo 

intensamente o papel sem dissolver-se nele, sem perder o domínio da sua 

própria criação, sempre com a intenção de completar um projeto. 

 
Freire e Boal propõem uma educação e um teatro popular que 
promovam a autonomia numa sociedade multicultural, através 
de ações que estimulem a aprendizagem e a participação 
social do sujeito, propiciando ao indivíduo traçar seus próprios 
caminhos em interação com o meio social, através da 
construção do próprio conhecimento, estabelecida nas 
relações com as experiências vividas dentro do seu contexto 
social, sendo função da educação preparar o indivíduo para o 
exercício da cidadania e para a concretização da democracia 
fundamentada em princípios éticos (idem, p. 200). 

 

Paulo Freire, Augusto Boal, Viola Spolin, Constantin Stanislavski e Lev 

Vigotski fornecem os caminhos que procuramos trilhar no Projeto Arte em 

Cena. Com liberdade, ética e responsabilidade, por meio da relação entre a 

teoria e a prática, da valorização dos envolvidos no projeto para que sejam 

reconhecidos como sujeitos da sua história e não como objetos, sejam eles 

atores/atrizes ou espectadores, a fim de estimulá-los no processo criativo, na 

descoberta de quem são, revelando para si suas potencialidades e 

possibilidades em um diálogo libertador que proporciona a autonomia. 
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3 Teatro na Escola e Festivais de Teatro Estudantis 
 

Neste capítulo, escrevo sobre o tema Teatro na Escola, incluindo o 

teatro-educação. Abordo também aspectos gerais dos Festivais de Teatro 

Estudantis, anteriormente denominados de Teatro do Estudante, sobretudo 

questões ligadas ao seu aparecimento no Brasil e sua importância, Além 

disso trato especificamente dos festivais em que o Grupo Arte em Cena 

esteve presente, do ano de 2010 a 2013: SESI Sorocaba, FETUSC Bauru e 

FESTIL Pindamonhangaba, historicamente, suas propostas e nossa 

participação em cada um deles. 

Em um primeiro momento, procuro mostrar ao leitor a complexidade 

da pesquisa e inseri-lo em alguns temas tratados no trabalho, como a arte 

cênica e arte-educação. 

 

3.1 Arte Cênica 
 

A Arte Cênica é a arte da encenação, do teatro, “[...] uma sucessão de 

cenas num determinado tempo e espaço, nos quais o artista é o próprio 

veículo de sua obra – voz, gesto, atitude, emoção, motivação” (SESI/Caderno 

Artes Cênicas, 2012, p. 15). A palavra “ator” compreende, aqui, aquele que 

queira participar desse jogo e, assim, todos nós podemos atuar, todos somos 

atores. O teatro é para todos, democrático. 

O teatro fundamenta-se na representação simbólica; com gestos e 

atos, expressa conflitos e/ou intrigas em um palco para um público, para 

espectadores. Sejam os palcos os tradicionais italianos, o elisabetano, o de 

arena ou semiarena (entre outros), ou mesmo os tablados, a rua, as feiras, 

pode-se ou não utilizar um cenário (SESI/Caderno Artes Cênicas, 2012).  

Segundo a teoria dos gêneros literários, existem três tipos de obras: 

Iírica, épica e dramática. O gênero lírico é a expressão de um estado 

emocional e não a narração de um acontecimento; o uso do ritmo e da 

musicalidade associa-se à intensidade expressiva e é o gênero mais 

subjetivo. O épico é mais objetivo; narra os estados da alma de outros seres, 

assim como histórias; descreve objetivamente as circunstâncias; mesmo nos 

diálogos entre personagens é o narrador que lhes dá palavra, mostrando ou 



!

!144!

ilustrando estas personagens, ainda que imite vozes, gestos e expressões. 

No gênero dramático, toda obra é dialogada; não há mais quem apresente os 

acontecimentos; as próprias personagens, autônomas, apresentam-se como 

na realidade; atuam emancipadas do narrador, cuja função foi absorvida 

pelos atores e atrizes transformados em personagens, fatos estes que 

explicam a intensidade do gênero (ROSENFELD, 2006). 
 

Notamos que se trata de um poema lírico (Lírica) quando 
uma voz central sente um estado de alma e o traduz por 
meio de um discurso mais ou menos rítmico. [...] Se nos é 
contada uma estória (sic) (versos ou prosa), sabemos que se 
trata de Épica, do gênero narrativo. [...] E se o texto se 
constituir principalmente de diálogos e se destinar a ser 
levado à cena por pessoas disfarçadas que atuam por meio 
de gestos e discursos no palco, saberemos que estamos 
diante de uma obra dramática (pertencente à Dramática) 
(ROSENFELD, 2006, p. 17, 18). 

 
 

Base da ação dramática (exceto nas formas populares, infantis e 

épico-dialéticas) e embates das ações humanas, os conflitos envolvem 

aventuras, romances, dramas que são vividos por personagens que passam 

a ser realidade quando interpretados por atores e atrizes (SESI/Caderno 

Artes Cênicas, 2012). 
 

O que se chama, em sentido estilístico, de “dramático”, 
refere-se particularmente ao entrechoque de vontades e à 
tensão criada por um diálogo através do qual se externam 
concepções e objetivos contrários produzindo o conflito. [...] 
O diálogo dramático move a ação através da dialética de 
afirmação e réplica, através do entrechoque das intenções 
(ROSENFELD, 2006, p. 34). 

 

 Esses conflitos são compartilhados com o público em uma relação de 

cumplicidade, pois nesse jogo, nessa brincadeira levada a sério, o 

espectador sabe que se trata de uma farsa, mas, em uma espécie de acordo, 

embarca nela: chora, sorri, reflete. Trata-se de uma farsa que tanto pode 

revelar quanto ocultar a verdade, transportando este espectador para uma 

dimensão até então desconhecida. Na Grécia Antiga, drama significa ação. O 
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drama consiste na encenação do texto, uma história se desenvolve em uma 

sequência de cenas. (SESI/Caderno Artes Cênicas, 2012). 

 “A palavra teatro também tem origem na Grécia e é escrita, nessa 

língua, theatron ou theastai. Trata-se, também, de uma palavra composta por 

thea (olhar com interesse) + tron (donde) = lugar de onde se vê” (MATE, 

2010b, p. 23). O público é quem vê com interesse, testemunha a ação que 

acontece ao vivo, experimenta todos os seus sentidos, em uma relação que 

pode ser dialética quando transforma o espectador em protagonista da ação 

dramática, quando  estimula as pessoas a descobrirem o que já são, a 

metaforizar o mundo,  recriá-lo. 

“Viver no mundo das formas não significa fugir dos problemas da vida, 

mas pelo contrário, a realização de uma das mais altas energias da própria 

vida” (CASSIRER, 1987, p. 264). O teatro pode levar ao conhecimento, tanto 

quem faz, como quem assiste. Ao assistir, o público é parte integrante desse 

jogo construtivo no aperfeiçoamento do nosso universo humano.  

Assim, com algumas variações, o teatro vem de longa data; textos, 

desenhos e pinturas que sobreviveram ao tempo nos fornecem algumas 

evidências disto, mas devem ser analisadas com cautela. Várias são as 

interpretações sobre a origem do teatro, o que torna determiná-la, ao longo 

dos tempos, uma tarefa difícil, mas também um desafio fascinante, pois 

confere autonomia ao leitor que pode escolher o caminho a ser percorrido em 

uma experiência compartilhada como fruidor.  
 

O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas 
primitivas desde os primórdios do homem A transformação 
numa outra pessoa é uma das formas arquetípicas da 
expressão humana. O raio de ação do teatro, portanto, inclui 
a pantomima de caça dos povos da idade do gelo e as 
categorias dramáticas diferenciadas dos tempos modernos 
(BERTHOLD, 2011, p. 1). 
 

 
A dança, a música e o teatro no Antigo Egito – entre o século X a.C. 

ao ano 476 d.C. - estavam presos às tradições do cerimonial religioso e da 

corte, em que grandes espetáculos populares contavam histórias de deuses, 

como da ressurreição de Osíris, deus da morte e da vegetação. Os textos 

inscritos nas pirâmides deram origem a empolgantes especulações, pela 
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forma dialogada destas inscrições, apresentando um caráter dramático, 

segundo o egiptologista Gaston Maspero.  

Na Índia clássica, acredita-se que o teatro tenha surgido com o Brama, 

a representação da força criadora do universo. Mas, assim como no Egito, na 

Índia o teatro servia, juntamente com a dança e em igual importância, para 

expressar homenagem aos deuses. A dança e o teatro estavam diretamente 

ligados, apresentando danças e acrobacias; o ator era sempre bailarino e 

mímico simultaneamente. Os budistas da China antiga usavam o teatro 

originalmente, também acompanhado da música e de um trabalho corporal, 

principalmente de acrobacia, como manifestação do sagrado, como forma de 

expressão religiosa, e como protesto (BERTHOLD, 2011). 

Nota-se que a origem do teatro foi se desenhando em diversas 

civilizações, na maioria das vezes associado à música e à dança. Mas, em se 

tratando da história do teatro, o teatro na Grécia antiga é, sem dúvida, o mais 

disseminado pelo mundo, talvez porque os primeiros edifícios de teatro foram 

construídos pelos gregos. Eram ao ar livre, com assentos dispostos em uma 

colina elevada e, logo abaixo, no nível inferior, ficava o palco. Esta 

configuração deve-se à sua ligação com a mitologia ou pelo fato de alcançar 

muita importância enquanto obra de arte social e comunicacional.  

 
A multidão reunida no theatron não era meramente 
espectadora, mas participante no sentido literal. O público 
participava ativamente do ritual teatral, religioso, inseria-se 
na esfera dos deuses e compartilhava conhecimento das 
grande conexões mitológicas (BERTHOLD, 2011, p. 103, 
104). 

 

Na Grécia, século V a.C., aconteciam rituais em homenagem aos 

deuses, Dionísio por exemplo - tragédias, comédias, dramas satíricos.  Uma 

versão, de certa forma poética, mas amplamente difundida e utilizada, é a de 

que o teatro ocidental surgiu em uma praça na Grécia antiga, por volta do 

século VI a.C., quando um corifeu chamado Téspis, em cima de uma carroça 

em uma festa dionisíaca, vestido com um manto, peruca e máscara, proferiu 

em alto e bom som: “Eu sou Dionísio!” E, então, encenou a lenda do deus do 

vinho, da fertilidade e posteriormente do teatro, vivenciando e sentindo todas 

as emoções que o próprio Dionísio teria sentido.  
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Para Margot Berthold, “[...] esta é apenas uma das inerradicáveis e 

graciosas ilusões que o uso linguístico perpetuou” (2011, p. 104, 105). Ainda 

segundo a autora de História do teatro, no século VI a.C. existiam coros de 

cantores que utilizavam máscaras de bode. Entre eles, estava Téspis, que 

realmente existiu e foi um ator trazido para Atenas em março de 534 a.C. 

para participar da Grande Dionisíaca. Neste ritual dionisíaco, criou o papel de 

“respondedor” (mais tarde ator) ao se colocar como solista, à parte do coro, e 

apresentar o espetáculo envolvendo-se em um diálogo como o condutor do 

coro. Téspis inovou, acima de tudo, por acrescentar o diálogo ao rito, e não 

imaginava o quê, tampouco o quanto esta inovação traria para a história da 

civilização. Sobre uma carroça-palco ambulante, nas Grandes Dionisíacas, 

sabe-se que Téspis levava seus poemas em um carro - uma espécie de 

barca sobre rodas (BERTHOLD, 2011). 
 

O deus - ou o ator – no carro-barca senta-se entre dois 
sátiros flautistas e segura folhas de videira nas mãos, 
conforme os pintores de vasos do início do século VI a.C. 
mostraram em inúmeras variantes. Assim, sem dúvida, 
Téspis se apresentou na Dionisíaca de Atenas, usando uma 
máscara de linho com os traços de um rosto humano, visível 
a distância por destacar-se do coro de sátiros, com suas 
tangas felpudas e cauda de cavalo (BERTHOLD, 2011, p. 
104,105). 

 

Vivenciar e sentir, ao invés de contar, fez toda a diferença e, assim, o 

teatro erudito se desenvolveu, representando lendas referentes aos deuses e 

heróis, com o uso da máscara como elemento cênico, que se firmou como 

símbolo do teatro. Com o passar do tempo, as máscaras deram lugar às 

expressões do próprio ator, sendo usadas somente em alguns gêneros 

teatrais. Dos rituais surgiram tragédias, comédias, dramas satíricos e, desse 

modo, o teatro foi se modificando e passou por vários movimentos e estilos.  

O teatro surgiu com o povo e para o povo; porém, ao longo da sua 

história, foi elitizado e, de certa maneira, distanciou-se do povo. Talvez seja 

daí que o teatro tenha germinado para brotar na contemporaneidade. É 

inegável que foi adubado, arado e, em vários aspectos, cresceu, floresceu e 

deu frutos, tanto que o teatro contemporâneo é plural, de uma riqueza 

imensa, apresentando vários estilos.  Mas, por outro lado, há dificuldades em 

relação à visão unitária desse conjunto plural e todas as suas manifestações 
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culturais; ao mesmo tempo que cada autor tem seu estilo, muitas vezes está 

ainda ligado a movimentos artísticos anteriores, principalmente os surgidos 

no século XIX (BORNHEIM, 2007). 

Segundo Gerd Bornheim, no século XX não existe um único critério 

sobre o palco. Tudo pode ser posto nele, inclusive vários estilos misturados, 

mas, ao mesmo tempo, ainda há certa preocupação com a obediência à 

autenticidade histórica do que será apresentado, com espetáculos presos a 

certa tradição teatral e estética, sendo que sua proposta poderia não ser 

esta.  
 

É frequente encontrar companhias profissionais e mesmo 
grupos amadores que montam espetáculos com a 
preocupação exclusiva pela fidelidade histórica, como se 
disso dependesse a validez de seu trabalho. Acontece então 
que a perspectiva que obedece à montagem de tais 
espetáculos é, digamos, estético-histórica (BORNHEIM, 
2007, p. 21, 22). 

 

Afeta-se, então, a relação entre palco e público, isto é, quando se 

coloca  a perspectiva estético-histórica ou, ainda, necessidades autorais 

relacionadas ao exibicionismo, acima do processo criativo e do teatro em si, 

pois muitas vezes é exigido do público certa erudição, o que mais uma vez 

produz o distanciamento. É importante trazer este público ao teatro e 

envolvê-lo. “O que nunca deve ser perdido de vista é a necessidade de dar 

ao teatro uma função viva, atual, que consiga realmente atingir o espectador 

de hoje, que diga ao homem sobre a sua situação no mundo” (idem, 2007, p. 

23). 

Constantin Stanislavski e Augusto Boal defendiam a comunicação com 

o espectador e a importância de que o teatro realmente atinja o público. “E 

finalmente, podemos perguntar: poderá o teatro existir sem espectador? Não! 

A razão da existência do teatro é exatamente a sua comunicação com o 

espectador” (KUSNET, 1975, p. 4). Kusnet atenta para o fato de que há 

divergências nesse sentido, ou seja, pessoas contrárias a este pensamento a 

esta concepção de teatro. “Daí a absoluta necessidade de estabelecermos 

bases comuns para os nossos estudos” (idem, p. 5). Bases estas que 
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seguimos no Projeto Arte em Cena, que valoriza o público, destinando ao 

espectador um papel de suma importância.  

O teatro atual ganha vida, germina em todos os lugares, nas ruas, 

escolas, hospitais, empresas, floresce, rompe barreiras, e revitaliza o 

pensamento de Cassirer, que afirma que “A arte dramática descobre uma 

nova amplitude e profundidade da vida” (1987, p. 235). 

O teatro na escola é o foco desta tese, mas para adentrar nesse 

universo reflito, primeiramente, sobre a arte-educação. “A educação artística 

é a educação do sentimento, e uma sociedade que a negligencie se entrega 

a emoção amorfa” (LANGER, 1962, p. 90). Entendo que Susanne Langer 

refere-se à arte-educação e, portanto, um descaso pela arte-educação 

equivale a um descaso pela educação e também do sentimento que 

influencia diretamente a educação pessoal em geral. Trata-se de elementos 

como pinturas, esculturas, músicas, danças, apresentações teatrais, que são 

desenvolvidas por um sujeito criador que exprime suas emoções, 

pensamentos, sentimentos, e que são percebidos por um sujeito sensível, 

despertando também nele várias sensações, ao objetivar uma realidade 

subjetiva e, assim, proporcionar um diálogo, uma comunicação.  

 

3.2 Arte-educação no Brasil 
 

A aprendizagem e o ensino da arte sempre existiram e sofreram 

transformações ao longo da história. No Brasil, a Escola Real de Ciência, 

Artes e Ofício foi criada pelo Decreto Lei de 1816, mas somente em 1826 

começou a funcionar como Academia Brasileira de Belas Artes7, com espírito 

neoclássico, organizada pelos franceses, membros da Academia de Belas 

Artes do Instituto da França, nomeada como Missão Francesa.  

               A tradição artística brasileira, nesse período, concernia, de modo 

hegemônico, ao barroco, rococó; porém, os membros da Missão Francesa 

traziam consigo o neoclassicismo que estava em pleno desenvolvimento na 

Europa. Assim, certa emoção e abrasileiramento, presentes no estilo barroco 

foram suplantadas por “decreto” pelo intelectualismo neoclássico. As 

manifestações neoclássicas encontraram aprovação na “burguesia”, que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Após a proclamação da República, passou a ser nomeada como “Escola Nacional de Belas Artes”. 
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enxergava aí a possibilidade de ascensão social e classificava os artistas 

brasileiros de origem popular, humildes, como simples artesãos. Dessa 

maneira, o período neoclássico no Brasil pode ser entendido, de acordo com 

Ana Mae Barbosa (1999),  como arte da burguesia a serviço dos ideais da 

aristocracia e do sistema monárquico. A imagem desenhada não obedecia 

aos padrões vistos, mas àqueles de beleza estabelecidos pelo código 

neoclassicista, firmados nos ideais de beleza greco-romanos: a figura era 

apenas um ponto de apoio da observação. Assim, a arte foi concebida como 

símbolo de distinção e refinamento no Brasil.  

Esses fatores, acrescidos ao texto do Decreto de 1816, de D. João VI, 

criaram o ensino artístico no Brasil, caracterizando a arte como um acessório, 

um instrumento para modernização de outros setores e não como uma 

atividade com importância em si mesma. Contribuíram, portanto, para a 

configuração do preconceito e de certo pensamento de desprezo em relação 

à arte na escola no Brasil, presente até os dias de hoje (BARBOSA, 1999). 

Desde meados do século XIX, já se encontram referências a matérias 

de caráter artístico introduzidas na educação escolar no Brasil, em que o 

desenho geométrico era ensinado como arte e, posteriormente, o desenho de 

observação natural, ampliação e desenho livre, práticas ainda hoje comuns.  

Muitas foram as pesquisas desenvolvidas em relação às crianças e 

adolescentes sobre o processo criador e sobre a arte no início do século XX. 

Herbert Read, por exemplo, defende: “Esta é a tese, a arte deve ser a base 

da educação” (2001, p. 1). Assim, surgiram autores que formularam os 

princípios inovadores para o ensino da arte, reconhecendo-as como uma 

manifestação espontânea, auto-expressiva.  
 

O objetivo da educação, portanto, só pode ser o de 
desenvolver, juntamente com a singularidade, a consciência 
social ou reciprocidade do indivíduo. Como resultado das 
infinitas permutações da hereditariedade, o indivíduo será 
inevitavelmente único, e essa singularidade, por ser algo que 
ninguém mais possui, será de valor para a comunidade. Ela 
pode ser uma maneira única de falar ou de sorrir – mas que 
contribui para a variedade da vida. Mas pode ser uma 
maneira única de ver, pensar, inventar, expressar a mente ou 
a emoção – e, neste caso, a individualidade de um  homem 
pode construir um incalculável benefício para toda a 
humanidade (idem, 2001, p. 6). 
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No Brasil, ocorre uma grande preocupação em relação a incluir arte no 

ensino primário e secundário obrigatoriamente, seguindo a ideia de aplicá-la 

à indústria, ligada à técnica, e preparar o povo para o trabalho: assim se 

resumia o ensino do desenho (BARBOSA, 1999).  

Na primeira metade do século XX, a arte fazia parte dos programas 

das escolas primárias e secundárias, primeiramente com desenho e, 

posteriormente, com: trabalhos manuais, música e canto orfeônico, 

valorizando, na maior parte das vezes, as habilidades manuais e o domínio 

técnico, mostrando ao mesmo tempo uma visão utilitarista e imediatista da 

arte (BARBOSA, 1999). Ao professor cabia transmitir conceitos, códigos e 

categorias ligados a padrões estéticos de ordem imitativa que variavam de 

linguagem para linguagem, mas que tinham em comum, sempre, a 

reprodução de modelos. As atividades de teatro e dança não estavam 

incluídas no currículo escolar como práticas obrigatórias, sendo utilizadas 

somente em festividades.  

Nas sociedades pré-letradas, as formas artísticas não existiam como 

atividades dissociadas da vida e, durante alguns séculos, não havia 

separação entre vida, arte e ciência, já que tudo tendia a caracterizar-se em 

manifestação de vida. Durante o Período Medieval, a arte esteve controlada e 

em função da Igreja. No Renascimento, arte e ciência caminham juntas; 

porém, após o Renascimento foram consideradas, no Ocidente, como áreas 

de conhecimento totalmente diferentes, gerando concepções que admitiam 

que a ciência era produto do pensamento racional e a arte da sensibilidade. 

Essa visão dicotomizada entre arte e ciência entende que razão e 

sensibilidade compõem igualmente duas áreas distintas do conhecimento 

humano, contradizendo o pensamento de teóricos como Herbert Read. Ainda 

hoje, muitos profissionais ligados à educação persistem em uma visão 

positivista, que divide e que influenciou o ensino da arte no Brasil após a 

Proclamação da República (BARBOSA, 1999). 

Entendo a visão que divide como defende Herbert Read: 
 

Acredito que o erro no nosso sistema educacional jaz 
precisamente em nosso hábito de estabelecer territórios 
separados e fronteiras invioláveis: e o sistema que proponho 
[...] tem como único objetivo a integração de todas as 
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faculdades biologicamente úteis em uma única atividade 
orgânica. No final, não faço nenhuma distinção entre ciência 
e arte, exceto quanto aos métodos, e acredito que a oposição 
criada entre elas no passado, deveu-se a uma visão limitada 
de suas atividades (2001, p. 12). 

 

Em 1961, no Brasil, foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB), que define e regulariza o sistema de educação 

com base nos princípios presentes na Constituição. Nela, o Canto Orfeônico 

foi substituído pelo ensino da Educação Musical depois de cerca de 30 anos 

de atividades em todo o Brasil. Em 1971, a LDB foi seguida por uma versão 

em que incluiu a arte no currículo escolar com o título de Educação Artística; 

porém, como atividade educativa e não como uma disciplina do currículo 

escolar (Parâmetros Curriculares Nacionais: ARTE, 1998).  

Se, por um lado, a introdução da Educação Artística no currículo 

escolar trouxe sustentação legal, por outro, surgiu trouxe um paradoxo, já 

que muitos professores não estavam habilitados, tampouco preparados para 

o trabalho com as várias linguagens que deveriam ser incluídas no currículo, 

como Artes Plásticas, Artes Cênicas e Educação Musical. Assim, esta 

implantação  denunciou a dificuldade de base na relação entre teoria e 

prática em arte no sistema de ensino e aprendizagem brasileiro. 

O final da década de 1960, assim como a década de 1970, também foi 

marcado por festivais de música e de novas experiências teatrais, na 

tentativa de aproximação entre as manifestações artísticas fora do espaço 

escolar e as ministradas dentro dele, com grande envolvimento de 

estudantes.  

Nas décadas de 1980 e 1990, desenvolveram-se muitas pesquisas 

entre as quais se destacam as que investigaram o modo de aprender dos 

artistas, das crianças e dos jovens, trabalhos que trouxeram dados 

importantes para as propostas pedagógicas atuais. Ainda na década de 

1980, constituiu-se o movimento denominado “arte-educação”, um 

movimento de arte por educadores que já se articulavam no processo da 

constituinte, lutando pela arte e cultura, inicialmente com a finalidade de 

conscientizar e integrar os profissionais, e que resultou na mobilização de 

grupos de educadores, tanto na educação formal como na não formal, 

permitindo que se ampliassem as discussões e se multiplicassem as ações 
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em relação a mudanças de concepções de atuação com arte.  Em 1988, com 

a promulgação da Constituição, iniciaram-se as discussões sobre a nova 

LDB, sancionada apenas em 20 de dezembro de 1996. 

Após incessantes discussões e debates, em 20 de dezembro de 1996, 

a legislação educacional brasileira foi revogada com a Lei nº 9.394/96, e a 

arte passou a ser considerada obrigatória na educação básica8: “O ensino da 

arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos” (artigo 26, parágrafo 2º). Reconhece-se, assim, a importância da arte 

na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, passando a vigorar, no 

ensino básico, como área de conhecimento e trabalho com as várias 

linguagens artísticas: Artes Visuais, Teatro, Música e Dança (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, 1998, p. 28). 

Entre as várias propostas disseminadas no Brasil, durante a transição 

para o século XXI, destacam-se aquelas que se têm afirmado pela 

abrangência e por envolver em ações que, sem dúvida, estão interferindo na 

melhoria da aprendizagem e do ensino da arte. É característica desse novo 

marco curricular a reivindicação de se designar a área por Arte e não mais 

Educação Artística. 

Espera-se, desse modo, que os alunos do ensino básico desenvolvam 

a capacidade de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios 

relacionadas à sensibilidade e cognição em Artes Visuais, Teatro, Música e 

Dança, por meio da produção de arte e no contato com o patrimônio artístico, 

exercitando sua cidadania cultural com qualidade. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN: ARTE, 1998): 
 

Ao aprender arte na escola, o jovem poderá integrar os 
múltiplos sentidos presentes na dimensão do concreto e do 
virtual, do sonho e da realidade. Tal integração é 
fundamental na construção da identidade e da consciência 
do jovem, que poderá assim, compreender melhor sua 
inserção e participação na sociedade (p. 20). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 A educação básica é um conceito definido no artigo 21 da LDB, como um nível da educação nacional 
que abrange, articuladamente, a Educação Infantil, o Ensino Fundamental ciclo I e II e o Ensino Médio. 
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A aprendizagem na escola se faz de maneira diferenciada, vale dizer. 

Cada estudante aprende de um modo diferente, por métodos, estilos e 

ritmos, diferentes. Porém, as escolas tradicionais ensinam usando um 

sistema padronizado, ainda que saibam que, para que o potencial do 

educando seja desenvolvido, é preciso uma aprendizagem mais 

particularizada, com um modelo centrado no estudante. A escola tradicional 

limita a capacidade de singularidade.  

O teatro na educação, por exemplo, na maior parte das vezes, é 

reduzido a uma concepção ligada apenas a um recurso didático, isto é, um 

meio eficaz para alcançar conteúdos de outras disciplinas do currículo 

escolar. De fato, o teatro, quando utilizado por outras disciplinas, auxilia muito 

o processo de aprendizagem. Entretanto, o teatro precisa ser trabalhado 

como conteúdo específico, linguagem acessível a todo ser humano que, 

quando realmente assimilada, é apreendida pelos educandos e educandas 

que podem, então, lançar mão desta linguagem por conta própria em seus 

trabalhos de história, geografia, ciências, português, de maneira 

verdadeiramente interdisciplinar. 

Esta discussão não é nova, mas ainda provoca muita reflexão e 

debate e, por isso, neste trabalho optei em utilizar o termo “teatro na escola”, 

pois, em minhas pesquisas, tenho percebido que “teatro-educação”, como 

normalmente é utilizado no Brasil é rapidamente associado, nas próprias 

escolas, ao teatro como recurso didático, apesar de não ter sido este o intuito 

de nomes como Olga Obry, Maria Alice Vergueiro, Emílio Fontana e Jorge 

Andrade, entre outros precursores do teatro-educação no Brasil (MATE, 

2010a). 

 

3.3 Teatro-educação / Teatro na Escola 
 

Para um melhor entendimento desses termos e da aplicação do teatro 

na educação, faz-se necessário um entendimento histórico-cultural do tema. 
 

Já na Antiguidade Clássica, filósofos gregos (como 
Aristóteles e Platão) e romanos (Horácio e Sêneca, por 
exemplo) produziram escritos nos quais foram tecidas 
considerações a respeito de aspectos da complexa relação 
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entre teatro e educação. No entanto, o incremento de uma 
literatura caracterizada como especificamente debruçada 
sobre o binômio teatro-educação só passará de fato a existir 
a partir da segunda metade do século XIX (grifo do autor) 
(JAPIASSU, 2001, p. 23, 24). 

 

No início da Idade Média, período que compreende os anos 476 a 

1453, o teatro foi perseguido, condenado, proibido, principalmente por ser 

alegre, politeísta e por trazer temas, e personagens e costumes folclóricos 

pagãos que desagradavam a igreja, muitas vezes satirizando-a. A mesma 

religiosidade que fez nascer o teatro, considerou-o pagão e baniu-o. O 

cristianismo foi responsável pela extinção  das representações por um longo 

tempo.  

Próximo ao século IX, todavia, essa realidade começou a mudar e o 

teatro cristão a se desenvolver, apresentando temas bíblicos, sempre 

valorizando a igreja, que aprovou a representação na escolas com São 

Tomás de Aquino, e o teatro como recreação com jogos e divertimentos.  O 

teatro cristão pôde, então, desenvolver-se, principalmente a partir do século 

X. “Foi criado um teatro litúrgico com um propósito didático centrado na 

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

compreender a fé” (COURTNEY, 1980, p. 9).  

O teatro foi trazido de volta pela igreja na era medieval, que percebeu 

como a representação dramática tinha potencial de convencimento. 

Novamente o teatro era utilizado como ferramenta religiosa e assim 

permaneceu até o século XVI. Com isso, a criação dramática se 

desenvolveu. Os beneditinos, por exemplo, utilizavam tradicionalmente, na 

escola, a palavra falada/declamada. Dessa maneira, o teatro da igreja se 

propagou, voltado para temática teocentrista, assim como a pintura e toda 

arte neste período da história.  

Durante o Renascimento, em países da Europa central, os jovens 

simulavam batalhas por meio de jogos dramáticos na escola e associavam os 

mais aplicados na aprendizagem como mais impulsivos nos jogos. Segundo 

Richard Courtney : 
No final do século XVI, as atividades dramáticas surgiram em 
quase todas as escolas. O humanismo enfatizava a arte do 
falar, particularmente o latim, e, muitas vezes, essa prática se 
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fazia através do diálogo, isto reintroduziu o estudo do teatro 
antigo. Como consequência, encenações escolares era 
comuns(1980, p. 10). 

 

A implantação do teatro no Brasil, de certo modo, ocorreu devido ao 

empenho dos jesuítas 9 em catequizar os índios para o catolicismo. As peças, 

muitas vezes escritas com intenções didáticas, procuravam encontrar meios 

de traduzir o cristianismo para os índios.  

No Brasil do século XVII, o esperado crescimento do teatro não 

aconteceu. “As festividades escolares organizadas em formato teatral, como 

se faziam nos colégios europeus da Companhia de Jesus, ou desapareceram 

no Brasil com a passagem do tempo ou então caíram no rol dos fatos 

rotineiros, de que não se dá notícia, nem se guarda na memória” (PRADO, 

2003, p. 20,21). 

Na Inglaterra também no século XVII, mais precisamente da segunda 

metade do século XVI à primeira metade do século XVII, o teatro foi apenas 

tolerado nas escolas, desde que fosse moralmente sadio. Meninos não 

deveriam usar roupas de meninas e vice-versa. No século XVIII, apenas 

poucas peças eram encenadas na escola e apenas por meninos. Assim, o 

teatro nas escolas não se alterou muito no século XVIII e começo do século 

XIX. 

 
Não foi antes da metade do século XIX que o teatro, uma vez 
mais, começou a ter uma participação importante na 
educação. Muito dessa mudança de deve às teorias 
evolucionistas que demonstraram que o crescimento era 
natural, e que cada estágio de crescimento deveria ser 
completado antes que o seguinte pudesse ser iniciado 
(COURTNEY, 1980, p. 41). 

 
Richard Courtney aponta que foi Caldwell Cook, em 1917, em 

Cambridge, que formulou “[...] a ideia básica de que atividade dramática era 

um método bastante efetivo de aprendizagem” (1980, p. 42) por meio do 

“Play Way”, um método em que um livro-texto (específico de uma disciplina 

do currículo) é a base para a história que as crianças vão representar e, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Membros da Companhia de Jesus, fundada em 1534 por Santo Inácio de Loyola (1491-1556), ordem 
religiosa católica romana. 
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assim, aprender o conteúdo abordado. Antes disso, apenas a encenação de 

uma peça acontecia na escola. 

No final do século XIX, foi intensificado um movimento, em vários 

países, em busca de uma educação ativa, chamado de “Escola Ativa, que 

envolvia educadores como John Dewey, Montessori, Piaget e Vigotski, entre 

outros. No Brasil, principalmente a partir do início do século XX, passou a ser 

conhecido como “Escola Nova”, tendo como grande representante Anísio 

Teixeira. “É só com o movimento Escola Nova que o papel do teatro na 

educação escolar, particularmente na educação infantil, adquire status 

epistemológico e importância psicopedagógica” (JAPIASSU, 2001, p. 26). 

Courtney esclarece que, após o Play Way, “O estágio seguinte foi o 

conceito de que o jogo natural era educacionalmente importante em si 

mesmo. [...] Nos anos 20 e 30, escolas estiveram experimentando o jogo 

livre, particularmente com crianças de 5 a 7 anos na Grã-Bretanha” (1980, p. 

42). 

Peter Slade, em 1954, a partir de um trabalho que já desenvolvia há 

vinte anos, defende que o “jogo dramático infantil” poderia ter seu lugar no 

currículo escolar como uma “disciplina” independente, e não como uma 

atividade, um método em função de outras matérias (COURTNEY, 1980, p. 

46). 
A partir da segunda metade do século XX, com o 
fortalecimento de uma educação através da arte (READ, 
2001), o teatro e sua dimensão pedagógica começaram a ser 
pensadas na educação escolar de um ponto de vista que se 
ambicionava superar as limitações de seu uso 
exclusivamente instrumental, isto é, como “ferramenta”, 
“instrumento” ou “método” para o ensino de conteúdos 
extrateatrais (JAPIASSU, 2001, p. 28). 

 

Essa abordagem de ensino do teatro procura integrar as 

especificidades da linguagem teatral e seus princípios pedagógicos, 

compreendendo o teatro como uma forma de expressão artística e uma 

linguagem acessível a todo ser humano.  

Contudo, em uma perspectiva majoritária, que não corresponde às 

práticas reais do país ou do Estado, o teatro na escola no Brasil foi, durante 

muito tempo, tratado com uma única finalidade: a apresentação em datas 
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comemorativas, como Páscoa e Dia das Mães. Os alunos decoravam o texto 

e apresentavam, sem a preocupação com o processo de criação e o 

expressar-se artisticamente, visando somente o produto final: a 

apresentação. Ou, ainda, conforme já mencionado, como uma ferramenta 

para o ensino de conteúdos de outras disciplinas como história, geografia, 

língua portuguesa 

Este, deve-se reafirmar, não era o intuito dos precursores do teatro-

educação no Brasil, como Olga Obry que publicou pela editora 

Melhoramentos, no final da década de 1950 ou início dos anos 1960, a obra 

pioneira no país O teatro na escola.  

No segundo semestre de 1964, Emílio Fontana, formado pela Escola 

de Arte Dramática (EAD), ministrou aulas de teatro no Colégio Estadual Prof. 

Antônio Alves Cruz em São Paulo, na disciplina Declamação e Arte 

Dramática, sugerida entre as disciplinas optativas na nova legislação da 

época e escolhida pela direção da escola.  

 

Fontana ministra aulas de teatro e produz um interessante 
texto com 16 páginas, encadernado em forma de brochura, 
apresentando conteúdos, metodologia e objetivos a serem 
alcançados nas aulas de Declamação e Arte Dramática. As 
proposições apresentadas no texto Observações Sobre o 
Ensino do Teatro no Curso Médio, logo à primeira página, 
evidenciam que o conteúdo e as ações propostas no texto 
destinam-se aos estudantes de 3as e 4as séries (atualmente 
7as e 8as séries do ensino fundamental) (grifo do autor) 
(MATE, 2010, p. 2,3). 

 
O dramaturgo paulista Jorge Andrade, também formado pela EAD, 

convidado por Maria Nilde Mascelani, uma das grandes mestras da educação 

brasileira, lecionou teatro no Ginásio Estadual Vocacional de Barretos e, em 

1966, no Colégio Vocacional Oswaldo Aranha, em São Paulo, quando 

também passou a orientar seus colegas de magistério desta área. 

Posteriormente, em 1970, Maria Alice Vergueiro, publicou o texto “O teatro na 

educação” na Revista Comunicações e Artes da ECA/USP, onde era 

professora  (idem, 2010).  

 
  […] referindo-me sempre à experiência vivida na 

cidade de São Paulo, com um trabalho absolutamente 
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significativo e desde fins da década de 1970, Ingrid 
Dormien Koudela caracteriza-se em importante 
referência da implantação do teatro-educação. 
Inicialmente, por meio da tradução de Improvisação 
para o teatro (em parceria com Eduardo Amos) – obra 
apresentada à Ingrid Dormien Koudela por Maria Alice 
Vergueiro que participara de um congresso e trouxera a 
obra em inglês – e pela aplicação e aprofundamento 
das proposições de Viola Spolin, a professora Ingrid D. 
Koudela desenvolve seu mestrado adotando o método 
de Spolin, em uma perspectiva práxica, basicamente 
com crianças de 9 a 15 anos. Surge dessa reflexão e 
trabalho, em 1984, o livro: Jogos teatrais, publicado 
pela editora Perspectiva (grifo do autor) (idem, p. 8, 9). 

 

Assim, podemos ter um parâmetro inicial do material bibliográfico 

produzido no Brasil sobre teatro-educação, prática teatral ou trabalho com 

jogos teatrais/dramáticos.  Alexandre Mate, docente do Instituto de Artes da 

UNESP – SP, apresenta a pesquisa em seu artigo publicado na Revista 

Fênix: “Apontamentos Bibliográficos Sobre Jogos Teatrais no Brasil. 

Retrospectivas e Lutas, Conquistas, Retrocessos, Impermanências” (2010). 
 

No amplo espectro compreendido para desenvolver uma 
reflexão acerca dos trinta anos de trabalho com o teatro-
educação no Brasil (lembrando que a prática não 
institucionalizada vem de muito mais longe), estabeleci um 
recorte para apresentar alguns apontamentos que 
enfocassem parte do material bibliográfico produzido a partir 
de meados da década de 1970 até o final da década de 1990 
(p. 17). 

 

 Alexandre Mate traz um vasto material, com vários autores e 

publicações importantes sobre o teatro na educação. Dentro deste contexto, 

aponta três tendências de grande relevância para esta tese, três autores 

envolvidos com o trabalho com a atividade teatral na educação no Brasil:  
 

[…] com Peter Slade ajudaria e “aparar e/ou reparar” o 
comportamento do indivíduo, às normas sociais vigentes; 
com Viola Spolin ajudaria tanto na formação do indivíduo 
como no desenvolvimento e percepção do senso estético; 
com Joana Lopes, ao juntar o estofo e o escopo anteriores, a 
outras dimensões, ajudariam no processo de transformação 
do indivíduo (idem, p. 8). 
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 Joana Lopes, no livro Pega Teatro, publicado em 1981, incorpora um 

olhar social e politico  ao jogo teatral e defende que o teatro tem uma função 

social além de estética, traz um imbricamento entre o estético, o ético e o 

politico. Antes disso, publicado no Brasil em 1978 pela Summus Editorial, o 

livro de Peter Slade, O jogo dramático infantil foi “[...] transformado em 

espécie de cartilha e imposto reiteradamente em quase todas as bibliografias 

e em concursos que passaram a acontecer a partir de 1978” (MATE, 2010, p. 

6), devido à versão da LDB de 1971, que incluiu Educação Artística no 

currículo escolar como atividade educativa e, dentro dela, o trabalho com 

teatro, conforme abordado anteriormente.  
 

A publicação da obra pioneira de Viola Spolin, em 1979 (junto 
à de Peter Slade marca o início do trabalho, de modo 
sistemático, com o jogo teatral em âmbito mais amplo e 
generalizado nas escolas brasileiras) decorre, sobretudo, das 
necessidades demandadas pela implantação da Lei 5692/71, 
que impôs a nefasta – e eclética ao paroxismo – Educação 
Artística e o professor polivalente. 
Por exigência da lei, sem infraestrutura ou mesmo 
conhecimento da totalidade das áreas dos diversos 
conteúdos que formavam a disciplina, os professores de 
Educação Artística, formados em dois anos (licenciatura 
curta) ou três (licenciatura plena), tiveram de buscar todo tipo 
de referencial teórico, em tantas e diferenciadas fontes, para 
ministrar suas aulas. Viola Spolin surge como alternativa 
absolutamente significativa ao trabalho com a linguagem 
teatral na escolar (idem, p. 6, 7).  

 

Em minha prática como educadora, percebo que, ainda hoje, por 

vários problemas, entre eles a formação dos educadores, a prática do teatro 

na escola, salvo algumas exceções, normalmente ocorre como no passado, 

em função de apresentações comemorativas como relatado acima. Muitas 

vezes, o educando mais indisciplinado assumindo o papel de narrador ao 

microfone, mal sabendo o que está lendo, ao lado de outros indisciplinados 

fazendo gestos mecânicos de acordo com o que está sendo narrado, o que, 

na verdade, é uma subestimação tanto o público como os próprios atores e 

atrizes. 

O teatro na escola deve ser pensado como uma oportunidade para 

que crianças e adolescentes conheçam, observem e confrontem diferentes 
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culturas em diferentes momentos históricos, trabalhando de maneira coletiva 

na produção de arte, assim como descreve os Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 
O teatro favorece aos jovens e adultos possibilidades de 
compartilhar descobertas, ideias, sentimentos, atitudes, ao 
permitir a observação de diversos pontos de vista, 
estabelecendo a relação do indivíduo com o coletivo e 
desenvolvendo a socialização (PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS: ARTE, 1998, p. 88). 

 

Foi assim que comecei as atividades no teatro, com quatorze anos, na 

cidade de São José do Rio Preto no interior do Estado de São Paulo. 

Primeiramente, participei do Grupo Travesso de animação de festas infantis. 

Ao mesmo tempo, estudava na E. E. José Felício Mizyara e, naquele espaço, 

me reuni com alguns colegas de escola onde formamos o grupo teatral 

Ilusão. Não tínhamos nenhum educador interessado pelo assunto, tampouco 

algum conhecimento; apenas a vontade de fazer teatro. A diretora nos 

autorizou a utilizar uma sala de aula fora do horário escolar para ensaiar. 

Para que isso acontecesse, ofereci-me para auxiliar as professoras da 

segunda série do grupo escolar10 nas encenações de livros que as crianças 

liam nas aulas. Como? Até hoje não sei ao certo, mas as encenações 

aconteciam e mobilizavam, inclusive, pais na confecção de figurinos, por 

exemplo.  

Desde a adolescência, eu gostava de escrever e, para o grupo Ilusão, 

escrevi meu primeiro texto teatral, o espetáculo para crianças Circo... Um 

Sonho de Criança. Em 1987, ensaiamos, montamos o cenário, figurino e 

apresentamos para toda a escola. Essa escola localiza-se em local próximo 

ao Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, de São José do Rio Preto, e, 

com isso, pudemos nos apresentar ali com tudo que tínhamos direito: palco, 

luzes, camarim.  

Na cidade de São José do Rio Preto, todo ano acontecia o Festival 

Nacional de Teatro Amador, organizado por Humberto Sinibaldi Neto. Eu criei 

coragem e fui falar com ele, pois queria participar do festival, mas não sabia 

como. Lembro-me que ele me perguntou qual era minha proposta de 

encenação e eu, inocente, respondi: “É minha mesmo”. Mas, mesmo assim, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Atualmente, Ensino Fundamental Ciclo I. 



!

!162!

ele permitiu que nos apresentássemos na Mostra Paralela do IX Festival 

Nacional de Teatro Amador de São José do Rio Preto, que aconteceu em um 

Circo montado ao lado do teatro, em 1987. 

Participar do festival era o que importava: a chance de se apresentar 

para um público diferente, ter um crachá e poder assistir a todos os 

espetáculos, participar das oficinas, comer junto com os atores do Brasil 

inteiro. Foi assim que entrei no evento e pude assistir aos espetáculos plurais 

de diversas regiões do país, que eu jamais esqueci, como a montagem da 

Escola de Arte Dramática de São Paulo (EAD) de Vem Buscar-me que Ainda 

Sou Teu, com a direção de Gabriel Vilela. 

Foi nessa ocasião que conheci o professor Clovis Garcia, pois, ainda 

que participando da Mostra Paralela, o debate com os grupos participantes 

desta Mostra também aconteciam, e o professor era um dos jurados. Com 

muito cuidado e sabedoria, criticou-nos e comentou vários pontos, o que foi 

um verdadeiro incentivo. Garcia sugeriu que eu viesse para São Paulo 

estudar teatro. Porém, ao meu ver, aquele ainda não era o momento. 

 
Figura 33 - Programa do Festival de Teatro Amador, São José do Rio Preto (1987) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Assim seguimos com o grupo Ilusão e, no ano seguinte, escrevi o texto 

também para crianças: 4, 3, 2, 1... Sonhando. Com este espetáculo, 

participamos em 1988, com o mesmo grupo, do X Festival de Teatro Amador 

de São José do Rio Preto, novamente na Mostra Paralela que, naquele ano, 

aconteceu no próprio teatro. Mais uma vez não perdi nenhum dos 

espetáculos apresentados e participei de diversas oficinas. Hoje, entendo a 

importância dos festivais para formação de um artista. 

 
Figura 34 - Programa do Festival de Teatro Amador em S. José do Rio Preto (1988) 

 
Fonte: Festival de Teatro Amador em S. José do Rio Preto 
                                      

Com dezoito anos, era hora de partir e, em 1989, vim para São Paulo 

estudar. O Festival de São José do Rio Preto, com o passar dos anos, 

cresceu e transformou-se em um dos mais importantes festivais teatrais 

profissionais internacionais. Devo confessar que lamento por ele ter deixado 

de ser amador. Poderia, sim, criar-se um festival profissional e o amador 

deveria ter sido mantido. Este relato pouco acadêmico foi escrito com a 
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intenção de ilustrar a importância dos festivais em minha formação. O fato é 

que a cada ano existem menos festivais amadores e estudantis no Brasil e, 

com isso, uma importante escola de teatro desaparece. 

 

 

3.4 Teatro Estudantil 
 

Criada em 1938 pelo ator, poeta, teatrólogo, critico e diplomata 

brasileiro Paschoal Carlos Magno (1906-1980), a instituição Teatro do 

Estudante do Brasil (TEB) dedicava-se a montagens de renomados autores 

nacionais e estrangeiros, envolvendo unicamente estudantes impulsionando 

os festivais estudantis no país.  

Na verdade, antes disso, em 1933, jovens atores amadores, com a 

ajuda de Magno, fundaram a Casa do Estudante do Brasil, com o intuito de 

formar uma equipe amadora para contratar profissionais experientes e 

montar espetáculos teatrais. Foi na Casa do Estudante que Magno, com a 

montagem inaugural de Romeu e Julieta de William Shakespeare, dirigida por 

Itália Fausta, iniciou o TEB que, juntamente com o grupo amador Os 
Comediantes criado no mesmo ano, formou a linha de frente da renovação 

cênica do país. O próprio Paschoal Carlos Magno explica: 
 

O Teatro do Estudante nasceu de minha mais total loucura. 
Eu tinha chegado da Europa e via aqui a situação 
melancólica do teatro brasileiro, um teatro sem muita 
orientação técnica, representado por atores e atrizes sem a 
menor preparação. Digo melancólico, por que havia uma 
crescente ausência de público e um número cada vez maior 
de companhias que multiplicavam seus frágeis esforços, 
suas energias, sem encontrar eco por parte da plateia e da 
imprensa (apud DIONYSOS, 1978, p. 3). 

 

O Teatro do Estudante envolvia menores de 30 anos, estudantes que 

quisessem fazer teatro . Paschoal Carlos Magno defendia que nada se pode 

fazer sem o apoio dos estudantes e buscava, com o TEB, melhorar o 

repertório teatral brasileiro. Por meio de uma maneira mais aprimorada da 

prática da representação, exigia melhoria do repertório e maior dignidade 

artística. 
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Eu não podia aceitar na época, como hoje ainda não aceito, 
o teatro puramente digestivo, um teatro mal feito voltado à 
preocupação do riso fácil e gratuito. Contra esse teatro 
digestivo se opôs o movimento do Teatro do Estudante do 
Brasil (DIONYSOS, 1978, p. 11). 

 

O Teatro Brasileiro, em geral, ganhou muito com as novidades trazidas 

pelo Teatro do Estudante, entre elas a importância do diretor, responsável 

pela unidade artística do espetáculo; a valorização do figurinista e do 

cenógrafo (conhecido na época como cenarista); a luta pelo fim do 

preconceito contra a profissão do teatro; e a abolição do Ponto. Antes, atores 

e atrizes pronunciavam o texto dado pelo Ponto, localizado em frente ao 

palco de costas para o público que, muitas vezes, ouvia o texto do Ponto 

antes de ouvir dos próprios atores e atrizes. Sem o Ponto, atores e atrizes do 

Teatro do Estudante passaram a estudar melhor o texto antecipadamente, 

assim como suas personagens. Logo outros estados seguiram o exemplo do 

TEB. 
 

Com o tempo verificamos que o Brasil inteiro copiava os 
processos do Teatro do Estudante. Eram grupos de 
amadores, operários, funcionários públicos, uma 
multiplicação de pequenos teatros pelo Brasil a fora, 
seguindo o meu modelo. Em todos estados do pais. Mas  por 
outro lado, eu acho que a coisa mais importante  do Teatro 
do Estudante, nessa época, foi impor a língua brasileira no 
nosso palco. Naquele tempo, o ator nacional falava 
português com um terrível sotaque lusitano. [...] o Teatro do 
Estudante vencera uma batalha, pondo nossa língua no 
palco do Brasil (MAGNO, 1978, p. 5). 

 

Essa foi outra novidade que o TEB introduziu, a utilização da língua 

brasileira no teatro, sem sotaques. Com essas inovações, o Teatro do 

Estudante abriu caminho, serviu de exemplo e, de certo modo, funcionou 

como uma escola para atores e atrizes que nasceram e cresceram ali, e 

sobressaíram-se. Ou seja, o TEB lançou atores e atrizes, como também 

cenógrafos, figurinistas, e dramaturgos. Cacilda Becker, Sérgio Cardoso e 

Sérgio Britto são grandes nomes do Teatro Brasileiro de Comédia, que 

iniciaram suas carreiras no Teatro do Estudante. 
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Confesso, como pioneiro e paladino do movimento, que na 
história da inteligência brasileira, o Teatro do Estudante é um 
dos mais belos capítulos. Foi ele que abasteceu o elenco 
desse outro grande movimento que foi o Teatro Brasileiro de 
Comédia, em São Paulo (idem, p. 10). 

 

Em 1944, Magno criou, no Rio de Janeiro, o “Curso de Férias de 

Teatro”, aulas-debate com a plateia lotada. Após alguns anos fora do país, 

em 1947, ele reavivou o Teatro do Estudante com conferências, cursos e 

discussões, além de organizar e dirigir a “Concentração do Teatro do 

Estudante”, na Tijuca, onde moças e rapazes estudaram somente teatro, 

afastados da cidade durante quatro semanas. E, então, em 1948, o Teatro do 

Estudante apresentou aquela que se tornou sua consagração nacional, o 

espetáculo Hamlet de William Shakespeare, “Considerado o maior 

acontecimento artístico dos últimos 50 anos. Uma vitória da mocidade e da 

cultura nacional” (idem, p. 15).  

Barbara Heliodora, crítica teatral famosa por seus comentários 

rigorosos e exigentes, afirma ter sido essa montagem um fenômeno teatral, 

um espetáculo marcante para a história do teatro brasileiro. 
 

[...] se tratou de um espetáculo cuja a importância em 
tudo e por tudo correspondeu ao fenomenal impacto 
que causou no momento mesmo da sua apresentação, 
já que essa importância pode ser medida não só pelo 
espetáculo em si, mas também pela quantidade de 
talento que ele canalizou para o teatro brasileiro 
(HELIODORA, 1978, p. 41). 

 

Ainda em 1948, entre tantos outros acontecimentos, Paschoal Carlos 

Magno fundou o Seminário de Arte Dramática. Inaugurou, no Recife, por 

iniciativa do Teatro do Estudante de Pernambuco, um teatro ambulante ao ar 

livre, de graça para o povo, “A Barraca”. Além disso ministrou a aula 

inaugural da Escola Dramática de São Paulo, dirigida por Alfredo Mesquita e 

promoveu a subscrição a favor do Teatro do Estudante da Paraíba. 

Em 1949, o Teatro do Estudante apresentou-se no Fênix o Festival 

Shakespeare com Romeu e Julieta, MacBeth e Sonho de uma Noite de 

Verão, revelando atores, atrizes, diretores, cenógrafos e figurinistas. Mas foi 

em 1958 que Magno organizou o I Festival Nacional de Teatro de 
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Estudantes, em Recife, que contou com mais de 800 estudantes de todo o 

Brasil; na mesma época, em Campinas, presidiu o I Festival de Teatros de 

Estudantes de São Paulo. 

O II Festival Nacional de Teatros de Estudantes aconteceu em Santos, 

em 1959, com 1242 participantes. Os festivais realizados por Pachoal Carlos 

Magno despertaram o amor à cultura e uma ampla responsabilidade em face 

à universalização da nossa própria cultura. Multiplicaram-se, teatros em todos 

os cantos do Brasil, desde as grandes capitais até pequenos e distantes 

lugares do país. 
No Teatro do Estudante, em um de seus festivais, surgiu a 
primeira montagem de Morte e Vida Severina, poema de meu 
amigo João Cabral de Mello Neto que nunca imaginou que 
seus versos fossem tão próprios para o palco. Do festival de 
Santos, por exemplo, saiu praticamente organizado o Grupo 
Oficina, do José Celso, que por sinal, nesse festival se 
apresentava como dramaturgo (DIONYSOS, 1978, p. 10, 11). 

 

 Assim, os festivais nacionais e estaduais sucederam-se, ano após 

ano: em 1960, em Brasília o III Festival Nacional de Teatro dos Estudantes, 

com a presença de 23 grupos; em 1961, o II Festival de Teatros dos 

Estudantes, em Campinas; em Porto Alegre, em 1962, o IV Festival Nacional 

de Teatros dos Estudantes, com cerca de 1000 estudantes de todo o país; o 

V Festival Nacional de Teatro do Estudante, que só aconteceu em 1968, na 

Guanabara; e, em 1971, na Aldeia (Arcozelo, Rio de Janeiro), o VI Festival 

Nacional de Teatro de Estudantes. 

Assim como os demais festivais, o de 1971 teve larga repercussão na 

imprensa nacional e internacional. Mas, em cada um destes festivais, existia 

a participação de um júri formado por pintores, jornalistas, atores e escritores 

que julgavam os trabalhos técnicos e artísticos. Eram promovidos debates 

particulares apenas com membros dos júris e público após cada espetáculo, 

que acabaram por se tornar uma tradição em festivais até hoje, 

proporcionando importantes discussões, em que cada diretor, ator, atriz, 

jurado, convidado e espectador pôde contribuir com a própria experiência em 

vibrantes intercâmbios de acervos culturais.  

Paralelamente, os festivais promovidos por Paschoal Carlos Magno 

realizavam exibições de filmes baseados em peças famosas, oficinas de 
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dicção, expressão corporal e interpretação, possibilitando o crescimento e 

desenvolvimento dos jovens estudantes. E Magno valorizava enfaticamente 

estes jovens, atribuindo a eles o sucesso e a importância do Teatro do 

Estudante do Brasil.  
Pois o jovem é isso mesmo: corajoso, inquieto e 
agitado. Porque aquele jovem, rapaz ou moça, que nos 
seus 20 anos, não for agitado ou inquieto, é um poço 
de mediocridade. Alguém disse e o disse bem: 
desgraçado daquele que aos 20 anos não é 
anarquista. Eu os defendo todos, porque sei da 
importância de ser jovem e da importância de se lutar 
pelos ideais da juventude. O Teatro do Estudante foi 
um desses ideais e, levado adiante, mudou a face do 
teatro brasileiro (MAGNO, 1978, p.11). 

 

Paschoal Carlos Magno foi, sem dúvida, o maior responsável pela 

expansão dos festivais estudantis em todo o Brasil, com ou sem apoio. E, 

com certeza, influencia os festivais realizados até hoje. 
 

3.5 Teatro Universitário 
 

O Teatro Universitário (TU) surgiu em 1938, com Jerusa Simões, 

presidente do Diretório Acadêmico, e seus colegas de faculdade de música 

que montaram um grupo de teatro na Escola Nacional de Música, local que 

abrigava um boa sede com auditório e palco.  

Por serem ligados à música, optaram pela montagem de musicais. 

Assim, surgiu o espetáculo Filigranas – Uma Fantasia Musical, elaborado 

pelo próprio grupo, e depois, muitos outros. Jerusa afirma: “O TU tinha como 

proposta definida fazer teatro qualquer que fosse, como diversão, sem 

grandes revoluções cênicas. Coisas que nos alegrassem a vida. Por isso, 

éramos um grupo alegre e interessante” (apud DIONYSOS, 1978, p. 28). 

O TU fazia de tudo um pouco, de espetáculos beneficentes em prol de 

hospitais e maternidades, até ajudar a montar comédias, operetas, esquetes 

e shows em parques como a Praça do Russel (Rio de Janeiro), com o 

objetivo de arrecadar dinheiro para a União Nacional dos Estudantes (UNE) e 

para União Metropolitana dos Estudantes (UME), que se encontravam, na 

época, sem recursos financeiros. 
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Naquela época o estudante era muito bem aceito pelas 
autoridades; era carinhosamente tratado por todos. Ninguém 
fugia do estudante e assim conseguíamos tudo que 
precisávamos para nossos espetáculos. Tudo emprestado: 
condução, roupas, cenários. Até profissional trabalhava de 
graça para nós. Aí vieram as operetas. Depois, as comédias. 
Mas nosso trabalho era bem estudantil mesmo (GOMES, 
1978, p. 27). 

 

O Teatro Universitário e o Teatro do Estudante de Paschoal Carlos 

Magno, existiam em paralelo na mesma época e cidade. Segundo a própria 

Jerusa Simões, Paschoal socorreu o Teatro Universitário em diversas 

dificuldades, mas nem por isso os grupos eram íntimos; tinham um bom 

relacionamento, apesar de objetivos diferentes. Ambos contribuíram para  o 

teatro estudantil no Brasil. O Teatro Universitário seguiu seu percurso até o 

momento que seus integrantes resolveram parar. 

 
Paramos um dia com o nosso trabalho no Teatro 
Universitário, porque havia chegado a hora de parar. A nossa 
vez de passarmos para a plateia, ou de nos impormos – 
como no caso de alguns - no teatro profissional. Isso 
aconteceu como todos os grupos que se organizam, 
cumprem suas etapas, e depois se dissolvem, tomando 
novos caminhos. É a grande verdade. [...] O teatro me 
ensinou a hora de sair de cena. E a hora de entrar em cena. 
A vez de um e de outro falar. É desse modo que a peça flui 
no palco, fazendo-se espetáculo. Assim como no teatro, na 
vida. Ninguém é protagonista o tempo todo. Senão a peça 
não anda. E não andando, não há espetáculo (idem, p. 31). 

 

 

3.6 Festivais Estudantis   
 

Os festivais estudantis têm desempenhado um papel de suma 

importância tanto para o Grupo Arte em Cena, como para o Projeto Arte em 

Cena em geral. Apesar do número reduzido de festivais que a cada ano 

acontecem no Estado de São Paulo, aqui não apresento todos eles. Nesta 

tese, o recorte se deu a partir daqueles que festivais que participamos 

durante esses anos a fim de apresentar nossa trajetória e processo de 
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formação a partir desses.  São eles: Festival SESI de Teatro – Sorocaba, 

FETUSC – Bauru e FESTIL – Pindamonhangaba. 

 
3.6.1 Festival SESI de Teatro – Sorocaba 
 

O 1º Festival Estudantil SESI de Teatro - Sorocaba aconteceu de 16 a 

20 de setembro de 2002, por iniciativa do ator e diretor José Maria Rodrigues 

Junior (conhecido como Junior Mosko), quando foi contratado para estar à 

frente do Núcleo de Artes Cênicas do SESI de Sorocaba. Neste ano, o 

festival levou o nome de Festival SESI TV Aliança, devido à parceria com a 

afiliada da TV Globo, que foi uma conquista de Junior Mosko, assim como o 

apoio do SATED/SP, principalmente em relação aos jurados. 
 

Sempre acreditei no teatro como linguagem capaz de tornar 
possível uma reflexão sobre a realidade. Teatro como 
simulacro verossímil da construção da realidade. Logo que 
fui convidado para exercer o cargo de orientador de artes 
cênicas, tive a ideia de que poderia realizar um festival 
estudantil, pois existia o espaço físico. Eu tinha certeza de 
que poderia correr atrás do que faltasse (RODRIGUES 
JUNIOR, 2008, p. 40). 

 
 

O Festival, em sua primeira edição, recebeu 93 inscrições, sendo 

selecionadas cinco peças na categoria infantil e cinco na categoria adulta. 

 Desde o início, o festival acontece durante uma semana, com duas 

apresentações diárias, mas, a partir de 2006 passou a contar com três 

apresentações diárias. Segundo Junior, o evento tem como objetivo “[...] 

estimular o interesse dos alunos e revelar novos talentos através dos núcleos 

formados na própria escola” (idem, p. 44). 

O evento promove, após cada apresentação, um debate entre o grupo, 

jurados e público, em uma ação que proporciona o crescimento de todos os 

envolvidos e caracteriza-se como ponto alto no evento, procurando resgatar o 

que Pachoal Carlos Magno realizava com o Teatro do Estudante.  

O Festival Estudantil de Sorocaba tem caráter competitivo, premiando 

os grupos em diversas categorias, com a intenção de legitimar o trabalho 

realizado e incentivar o desenvolvimento. 
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O Grupo Arte em Cena, participou das edições do festival em 2010, 

2011, 2012 e 2013. 

 
 

Figura 35 - Capa do programa do 9o Festival Estudantil SESI de Teatro – Sorocaba 
(2010) 

 
    Fonte Arquivo pessoal da autora 

 

 

No 9º Festival Estudantil SESI de Teatro – Sorocaba, em 2010, 

apresentamos o espetáculo A Megera Domada, de William Shakespeare, no 

dia 9 de setembro. Viajamos para Sorocaba, em um grupo de 21 pessoas. 

Nesta ocasião, foi oferecido alojamento para duas pessoas durante toda a 

semana e para todo o grupo no dia da apresentação. A experiência foi de 

grande valia para o grupo que, pela primeira vez, teve um contato direto com 

outros grupos. 
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Figura 36 – Montagem do cenário, A Megera Domada, SESI Sorocaba (2010) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

No júri técnico, estavam presentes: Marly Bonome, especialista em 

ação cultural, Mestre em Artes Cênicas pela ECA/USP e coordenadora do 

curso de Artes Cênicas da USC/Bauru; Jone Brabo, ator da Rede Globo; e 

Pedro Portugal, diretor e produtor teatral, responsável pelo Festival Estudantil 

de Teatro e Dança de Recife (PE). No júri popular, os sorocabanos 

Rosemeire Rodrigues, Zaíra dos Santos e Vitor Deluzzi.  

Em festivais de teatro, é costume que haja debates entre o grupo, os 

jurados e o público após as apresentações, com o objetivo de proporcionar 

reflexões sobre a montagem e o processo de criação, assim como sobre os 

temas abordados no texto.  

O debate, neste caso, foi muito proveitoso. Fomos muito bem 

recebidos e tratados com muito respeito. Além de recebermos muitos elogios, 
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fizeram várias colocações sobre o espetáculo que enriqueceram muito nosso 

trabalho, como mais cuidado com a iluminação e algumas atuações. As 

criticas foram muito positivas em relação e, assim, fomos incentivados a 

continuar nosso trabalho, bem como convidados a participar do  Festival de 

Teatro Estudantil da Universidade Sagrado Coração de Bauru - FETUSC.  

 
Figura 37 - Debate após apresentação, A Megera Domada, SESI Sorocaba (2010) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Fomos indicados para premiação em diversas categorias: melhor 

sonoplastia, melhor figurino, melhor direção, melhor ator coadjuvante, atriz 

coadjuvante (com duas atrizes), melhor ator e melhor atriz (com duas 
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atrizes). Recebemos os prêmios de melhor maquiagem, ator revelação para 

Roberto de Paula e melhor espetáculo pelo júri popular. 

 
Figura 38 - Premiação do Festival SESI Sorocaba (2010) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

A cerimônia de premiação neste festival é um espetáculo à parte. 

Nosso grupo esteve presente e a diretora da escola na época nos 

acompanhou, muito orgulhosa. Os integrantes do grupo ficaram muito 

entusiasmados, especialmente com o espaço da apresentação, que contava 

com ótima infraestrutura, assim como com os jurados, a experiência do 

debate e, obviamente, o resultado da premiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

!175!

Figura 39 -  Capa do programa do 10º Festival Estudantil SESI de Teatro, Sorocaba 
(2011) 

 
                Fonte: 10º Festival Estudantil SESI de Teatro, Sorocaba 

 

No 10º Festival Estudantil SESI de Teatro - Sorocaba, em  2011, 

apresentamos o espetáculo Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu, de Carlos 

Alberto Soffredini no dia 8 de setembro. Dessa vez, o grupo viajou com treze 

pessoas. 

Dois integrantes do nosso grupo, Mauricio Haj e Karoline Matias, 

permaneceram durante toda a semana no festival, acompanhando os 

espetáculos e debates, o que foi muito enriquecedor, pois puderam 

estabelecer intercâmbio com outros grupos, refletir sobre o teatro e, 

posteriormente, dividir a experiência com todo o grupo. Participaram também 

de oficinas promovidas pelo festival, entre elas a oficina de Jam11, ministrada 

por Junior Mosko, o que foi de importância ímpar, já que os dois são os 

principais responsáveis pelas coreografias do grupo e tiveram a oportunidade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Jogo em que a proposta é promover uma dança a partir do improviso do movimento, os participantes 
fazem experiências com o próprio repertório que possuem, e assim é possível entrar na roda e 
improvisar movimentos em contato com um participante.  
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de ampliar seus repertórios em relação à expressão corporal e à dança 

contemporânea, contribuindo para as montagens subsequentes do grupo e, 

evidentemente, para as próprias formações pessoais. 

O júri técnico foi formado por Marly Bonome; Ingrid Dormien Koudela, 

docente do curso de Pós Graduação em Artes Cênicas na ECA/USP; e 

Bárbara Bof, idealizadora e coordenadora do, Festival de Teatro Estudantil de 

Belo Horizonte (FETO).  O Júri Popular, por Marcia Cristina Ayres Corrêa, 

Tássia Leme Miranda e José Roberto Deluzzi.   

Infelizmente, o debate após as apresentações neste festival não se 

realizou com a mesma atitude de respeito que no ano anterior, ainda que  

nosso espetáculo tenha agradado imensamente ao público, inclusive com 

aplausos em cena aberta, além de ter agradado também o júri popular e 

mesmo o júri técnico, com exceção de uma das juradas. Esta jurada colocou 

sua opinião pessoal acima do profissionalismo, esquecendo-se de que nosso 

grupo é da categoria estudantil (assim como o festival é estudantil), tratando-

nos como profissionais.  

Com uma visão estritamente brechtiniana, a jurada considera sua linha 

de atuação como verdade absoluta e não só não aceitou a montagem, como 

agiu de maneira desrespeitosa, esquecendo que “[...] textos teatrais são 

obras abertas”, como bem lembrou Luma Cavicchioli, uma das integrantes do 

nosso grupo. A jurada, não soube argumentar de maneira clara tampouco 

criticar construtivamente. O mediador do debate e coordenador geral do 

festival, habilmente interviu, para que a jurada não expusesse ainda mais seu 

“saber” preconceituoso e o debate fosse reconduzido ao seu objetivo 

principal.  

Na realidade, ficamos sem explicações sobre o que se passava com 

esta jurada que, segundo informações dos integrantes do grupo que 

acompanhavam o festival durante a semana, houve certo mal-estar em 

relação a um dos espetáculos apresentados no dia anterior, que foi apontado 

como inadequado ao festival e não agradou o público nem os jurados em 

geral. Suponho que a experiência possa ter irritado esta jurada, que já tinha 

se mostrado nervosa e indelicada durante toda a semana. Talvez. Na 

verdade, não importa a razão. O fato é que a postura desta jurada foi 
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traumática para nosso grupo, mas o grupo conseguiu fortalecer-se diante 

dela, sobretudo pelas demonstrações de carinho e apoio do público 

Mesmo nessa situação, fomos indicados para os prêmios de melhor 

direção, atriz e ator coadjuvante; e premiados como melhor ator para Roberto 

de Paula; ator revelação para Fernando Polacchini; atriz revelação para 

Evelyn Morgana; sonoplastia/trilha sonora para Josi Ferraz; e 2º melhor 

espetáculo pelo júri técnico. Isto demonstra que os pensamentos da jurada 

citada, não foram compactuados pelo o júri. O público, presente na 

premiação, aplaudiu-nos intensamente e, junto com o grupo, cantaram as 

músicas do nosso espetáculo, em pouco tempo assimiladas. 

Procuramos, então, seguir nosso caminho e prosseguirmos em outros 

festivais, certos do trabalho que realizamos e de que ainda poderíamos 

crescer muito. 

 
Figura 40 – Capa do programa do 11º Festival Estudantil SESI de Teatro, Sorocaba 

(2012) 

 
Fonte: 11º Festival Estudantil SESI de Teatro, Sorocaba 
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No 11º Festival Estudantil SESI de Teatro – Sorocaba, em 2012, 

apresentamos o espetáculo A Dama Mijona, de José Martinez Queirollo, em 

5 de setembro. O grupo havia crescido, principalmente por conta do 

espetáculo anterior, que agradou muito, o que estimulou mais alunos a 

participarem do projeto. Assim, viajamos com 24 pessoas. Como o 

alojamento foi desativado neste ano, nenhum dos integrantes do grupo pôde 

permanecer na cidade e acompanhar todo o festival. Estávamos um pouco 

apreensivos devido ao debate no ano anterior e, especialmente, porque o 

texto de A Dama Mijona é crítico e polêmico. 

O júri técnico foi formado por Marly Bonome; Celso Lemos, arquiteto, 

designer de cenários e de figurinos de teatro, e de escolas de samba do Rio 

de Janeiro, onde também cria e desenvolve enredos, carros alegóricos e atua 

como jurado; e Renato Reston, ator de teatro e televisão. O júri popular 

compôs-se por Maria Helena Antunes, Thuanne Souza e Karine Silvério.  

 
Figura 41 - Debate após apresentação, A Dama Mijona, SESI Sorocaba (2012) 

 
        Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 Os jurados mediaram um debate completamente diferente do ano 

anterior. Empolgados com nosso espetáculo, assim como o público, 

souberam apontar o que entendiam que poderia ser melhorado, e com muito 

respeito, o que foi muito bem assimilado por todo o grupo. O debate foi 

estimulante, inclusive motivando um integrante de outro grupo que havia 

deixado teatro, que afirmou que, depois de ter visto nosso espetáculo, 

voltaria ao palco. Os integrantes do Grupo Arte em Cena que pela primeira 
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vez foram ao festival ficaram deslumbrados naquele momento. A sensação 

foi de alívio e, ao mesmo tempo, de muita alegria. 

 Felizes, voltamos para a cerimônia de premiação, que mais uma vez 

foi um espetáculo à parte, com a apresentação de uma instituição de 

Sorocaba (também coordenada por Junior Mosko) que trabalha teatro com 

jovens especiais e que, na verdade, tornaram aquela noite muito especial 

para todos nós. 

 
Figura 42 - Elenco de A Dama Mijona na premiação, Sorocaba (2012) 

 
     Fonte: Arquivo pessoal da autora 
  

 A diretora da E. E. Plínio Barreto acompanhou-nos na premiação. 

Fomos indicados em praticamente todas as categorias e premiados como: 

melhor sonoplastia para Josi Ferraz; maquiagem para o grupo; figurino para 

Marcia Polacchini; 2º melhor espetáculo pelo júri técnico e melhor espetáculo 

pelo júri popular. 
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Figura 43 – Capa do programa do 12º Festival Estudantil SESI de Teatro, Sorocaba 
(2013) 

 
    Fonte: 12º Festival Estudantil SESI de Teatro, Sorocaba 

 

 

No 12º Festival Estudantil SESI de Teatro – Sorocaba, em  2013, 

apresentamo-nos no dia 25 de setembro o espetáculo Maçãs Boas Fora do 

Eixo, de criação coletiva do grupo.  

O amadurecimento do grupo foi visível, com o espetáculo 

surpreendendo o público e os jurados. O júri técnico novamente foi formado 

por Marly Bonome; Celso Lemos; e, dessa vez, também por Luis Sergio de 

Lima e Silva, ator, diretor e professor de teatro, produtor cultural, jornalista e 

escritor. Já o popular, contou com: Arnaldo Domingues Benevides Jr, Maria 

Helena Antunes e Hilda Ferreira de Souza.  
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Figura 44 – Debate após apresentação, Maçãs Boas Fora do Eixo, SESI Sorocaba 
(2013) 

 
 Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

Durante o debate, Celso Lemos disse estar emocionado com a nossa 

apresentação e assumiu ser fã do Grupo Arte em Cena desde o ano anterior. 

Indicado nas categorias melhor direção, maquiagem, ator revelação, ator 

coadjuvante, coreografia e sonoplastia, Maçãs Boas Fora do Eixo foi nosso 

espetáculo mais premiado em todos esses anos neste festival: melhor ator 

para Auricélio Ribeiro; atriz para Luma Cavichioli; cenografia para o grupo; 

iluminação para Marcia Polacchini e, finalmente, melhor espetáculo pelo júri 

técnico, prêmio até então inédito para nós e que foi motivo para muita 

comemoração.  
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Figura 45 - Cenografia e Iluminação de Maçãs Boas Fora do Eixo, SESI Sorocaba 
(2013) 

 
   Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Melhor iluminação também foi motivo de muita comemoração, pois em 

nosso primeiro festival, a iluminação havia sido alvo de muitas críticas, ou 

seja, conseguimos assimilar o que foi apontado nos festivais anteriores e 

enriquecer nosso trabalho. 

 
Figura 46 - Montagem de luz de Maçãs Boas Fora do Eixo, SESI Sorocaba (2013) 

 
     Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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O Festival Estudantil SESI de Teatro – Sorocaba tem um papel 

importante na formação e desenvolvimento do Grupo Arte em Cena. Lá, 

aprendemos sobre teatro e produção, além de e sermos muito bem acolhidos 

pelos organizadores e pela equipe técnica do SESI, que sempre procurou 

tornar possível nossos sonhos. Fizemos amigos e, juntos, estabelecemos um 

forte elo em defesa do Teatro Estudantil no Brasil. 

 

 

3.6.2 Festival Estudantil de Teatro da Universidade Sagrado Coração de 
Bauru (FETUSC) 
 

O FETUSC é realizado na cidade de Bauru no Teatro Véritas, 

localizado na Universidade Sagrado Coração de Bauru, como projeto de 

extensão curricular dos cursos de Artes Cênicas e especialização em 

Pedagogia do Teatro e Dança. Teve início no ano de 2007, por iniciativa da 

professora Marly Bonome e com o auxílio do aluno do curso de Artes Cênicas 

da Universidade, Chico Neto. Chico começou no teatro ainda adolescente, no 

Festival de Teatro Estudantil de Sorocaba e lá interessou-se pelo teatro. Por 

isso, foi para Bauru cursar Artes Cênicas na USC e, por este motivo, o 

FETUSC possui uma grande ligação com o Festival de Sorocaba.  

O Festival, a princípio, era uma programação do curso de Artes 

Cênicas, ou seja, o 1º e 2º FETUSC foram atividades exclusivas do curso. A 

partir do 3º FETUSC, o festival passou a receber inscrições de grupos 

estudantis de todo o estado e, por questões ética, os alunos do curso 

deixaram de participar do festival e passaram a dedicar-se ativamente à sua 

organização.  

Em entrevista por telefone, Marly Bonome, curadora do festival desde 

o início, afirmou que objetivos gerais deste festival são o fazer teatral, 

divulgando o teatro como uma manifestação artística; e o incentivo à 

participação dos jovens em atividades teatrais com a consequente formação 

de público, já que um trabalho incentiva o outro e, desse modo, atende a 

comunidade bauruense. Em outras palavras, com a preocupação de formar 

novas plateias, o FETUSC busca formar um público capaz de apreciar o 
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teatro e tornar-se, futuramente,  presença constante nos eventos artísticos da 

cidade de Bauru.  

Assim, o FETUSC tem os objetivos específicos de promover o acesso 

público à arte e cultura por meio do teatro e tornar-se um marco cultural 

turístico na cidade de Bauru. A partir da sua terceira edição, o Festival 

Estudantil de Teatro da USC, objetiva também estimular, entre os estudantes, 

representantes de diferentes escolas e cidades, o entusiasmo pelas Artes 

Cênicas como produto e processo de socialização e exercício de cidadania, 

além de revelar talentos para o teatro e desenvolver seu movimento, e 

estimular e divulgar o curso de Artes Cênicas da Universidade Sagrado 

Coração, com dezenove anos de funcionamento, oferecendo treinamento e 

capacitação da prática profissional aos alunos do curso. Estes alunos 

aguardam o festival ansiosamente, como oportunidade de aprendizagem e 

ampliação para a vivência profissional. 

O  FETUSC tem o patrocínio institucional da USC e procura selecionar 

as melhores companhias inscritas para apresentação na universidade, 

disponibilizando recursos técnicos para sua viabilização e recursos humanos 

para atendimento aos grupos.  É um festival de caráter competitivo, que 

premia os grupos participante com troféus em cerca de onze categorias para 

o teatro adulto e onze categorias para o teatro infantil.   

Desde o ano de 2011, passou a contar com a parceria do projeto 

Ademar Guerra. E, desde 2012  passou a realizar a Mostra Estudantil de 

Teatro e a Produção Cênica nas Escolas da Rede Oficial, específica de 

escolas da região, com o apoio da Diretoria de Ensino de Bauru e do 

professor coordenador de Arte do núcleo pedagógico Pedro Luiz Padovani.  
O Grupo Arte em Cena participou do FETUSC a partir do ano de 2010, 

em sua quarta edição. 
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Figura 47 - Capa do programa do 4º FETUSC, Bauru (2010) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Após a participação no Festival do SESI em Sorocaba, fomos 

convidados por Marly Bonome a enviar material do espetáculo para o 4º 

FETUSC, sinopse, ficha técnica, proposta de encenação, fotografias, DVD. 

Fomos selecionados. Abrimos o festival, apresentando-nos em 4 de outubro 

de 2010, com o espetáculo A Megera Domada. O grupo, empolgado com a 

longa viagem de mais de 400 km, mostrou-se, ao mesmo, tempo cansado. 

Um dia antes da viagem, uma das atrizes teve um problema pessoal e avisou 

que não poderia ir. Rapidamente, alguns integrantes se dispuseram a estudar 

o texto e substituí-la; Luma Cavicchioli passou a viagem estudando com o 

parceiro de cena o texto que assumiu. Lá chegando, montamos o cenário e 

ensaiamos para que tudo pudesse correr bem. Na apresentação, tudo certo, 

com o público interagindo ativamente e muitos aplausos. 
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O júri técnico foi formado por Prof. Ms Francisco Serpa Peres, da Ação 

Cultural USP de Bauru; Prof. Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior 

(USC); Profa. Especialista Giovana Gobeth, docente do curso de Artes 

Cênicas da USC e diretora teatral; Prof. Especialista Sergio Aparecido dos 

Santos (especialista em Pedagogia do Teatro); Profa. Glória Maria Palma 

(USC); Prof. Del Luiz, ex-aluno e docente do curso de Artes Cênicas da USC; 

e Prof. José Augusto Burillo. 

Sentimos certa frieza neste primeiro festival por parte dos jurados no 

debate. Como não nos conhecíamos, apresentei o grupo, o trabalho e a 

proposta, que foi elogiada, assim como a coragem de montar uma peça de 

Shakespeare em uma adaptação que reduziu o texto, ainda que, conforme  

afirmara, preferissem que levássemos um texto escrito pelo grupo. Neste 

momento, um dos jurados assumiu não gostar de Shakespeare. Assinalaram, 

também, a boa atuação de nossos atores e atrizes e apontaram questões 

que julgaram inadequadas quanto ao figurino e cenário. 

Na premiação, voltei a Bauru na companhia de um professor parceiro 

em toda esta jornada, Humberto Luiz, e mais três integrantes do grupo. 

Novamente, nossa sensação era de deslocamento. Fomos indicados para os 

prêmios de melhor ator, melhor atriz e sonoplastia, mas retornamos a São 

Paulo apenas com o troféu de melhor maquiagem, sem entender muito bem 

o que acontecia ali. Pareceu-nos que as questões e abordagens feitas pelos 

jurados durante o debate não tiveram conexão com a premiação. Mas, ainda 

assim, valeu a pena ter ido ao festival, como também perceber que aquele 

era um espaço a ser conquistado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!

!187!

Figura  48 - Capa do programa do 5º FETUSC, Bauru (2011) 

 
   Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O FETUSC acontece sempre depois do Festival de Sorocaba e, 

portanto, assim como no ano anterior, após termos nos apresentado no 10º 

Festival Estudantil SESI de Teatro de Sorocaba, fomos convidados a 

participar do 5º FETUSC. Em 7 de outubro de 2010, apresentamos o 

espetáculo Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu, fechando o festival. 

Viajamos toda a madrugada, chegamos em Bauru às 5:00 h da manhã, 

montamos o cenário e às 10:00 h estávamos no palco para a apresentação. 

Foi preciso muita energia e muita vontade para que tudo pudesse acontecer 

como deveria. E o grupo, alegre e empolgado, encarou o desafio. Na plateia, 

uma maioria de estudantes do Ensino Médio, encantou-se com nossos atores 

e atrizes. 

No júri técnico, Chico Neto, ex-aluno do curso de Artes Cênicas da 

USC e um dos organizadores do 1º FETUSC, ator, diretor e arte-educador; 
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Suamit Barreiro, formado em Letras, mestre em teatro e programador cultural 

do SESC de Bauru; Fabiano Lodi, diretor teatral e produtor cultural, 

representante do Projeto Ademar Guerra; e, novamente, os professores do 

curso de Artes Cênicas da USC, Giovana Gobeth e Deo Luiz.  

Os jurados, ao contrário do público, entenderam a montagem como 

“exagerada”. Perceberam certa evolução do grupo em relação ao ano 

anterior e, entre as críticas recebidas no debate, apontaram, por exemplo, 

exagero no cenário, defendendo o pensamento de que “menos é mais”. O 

grupo todo permaneceu no debate, que aconteceu na mesma noite da 

apresentação, ou seja, depois de viajar, preparar o cenário e realizar a 

apresentação. Dessa vez, contudo, estávamos mais familiarizados com 

outros grupos.  

Recebemos as indicações de melhor figurino, melhor atriz, melhor 

sonoplastia e destaque em teatro educação. E o troféu de melhor ator pela 

atuação de Roberto de Paula. 

 
Figura 49 - Cartaz do 6º FETUSC, Bauru (2012) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de autora 

 

No 6º FETUSC, apresentamos o espetáculo A Dama Mijona aos 4 de 

outubro de 2012, as 20:00 h. O espetáculo foi acompanhado de grande 

envolvimento do público no teatro lotado. Percebemos, naqueles momentos, 
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que já tínhamos um público cativo em Bauru, que nos acompanhava 

principalmente desde Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu, pois 

demonstraram lembrar dos atores e atrizes e de nossas peças. 

 

Figura 50 - A Dama Mijona, 6º FETUSC, Bauru (2012) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Neste ano, os jurados foram reduzidos a três: Professor Coordenador 

de Arte do Núcleo Pedagógico Me Pedro Luiz Padovani, representando a 

Diretoria de Ensino de Bauru e, novamente, os professores Déo Luiz e 

Giovana Gobeth da USC. Os jurados valorizaram muito nossa iniciativa e 

trabalho, sem poupar elogios, mas, mais uma vez, reafirmaram o interesse 

em ver nosso grupo apresentando um espetáculo com texto próprio. 

principalmente por parte da Profa. Giovana Gobeth. 

 Voltamos a São Paulo logo após o debate e chegamos na sexta-feira, 

dia 5, às 4:00 h da manhã, pois o festival não disponibilizou alojamento, e o 

nosso grupo estava sem recursos financeiros para o pagamento de um hotel. 

Assim, no mesmo dia, às 14:00 h, voltamos a Bauru para cerimônia de 

premiação. Vale dizer que todos os integrantes do grupo que viajaram para a 



!

!190!

premiação, fizeram isso pelo prazer de participar e estar juntos, sem grandes 

expectativas de prêmios.  

Fomos indicados para melhor ator coadjuvante, melhor sonoplastia e 

melhor figurino e recebemos os prêmios de melhor atriz e melhor direção. 

Essa era uma grande conquista neste festival, pois estes prêmios 

normalmente eram atribuídos aos mesmos grupos, já antigos naquele 

festival. 

 
Figura 51  - Detalhe do cartaz do 7º FETUSC, Bauru (2013) 

 
 Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O 7º FETUSC aconteceu de 30 de setembro a 04 de outubro de 2013, 

e nossa apresentação realizou-se às 14:00 h do dia 1o de outubro, com o 

espetáculo infantil Bruxas e às 20:00 h com o espetáculo adulto Maçãs Boas 

Fora do Eixo. 

Alcançamos, neste festival, o que até então não tinha acontecido, 

unanimidade entre público e jurados, principalmente com Maçãs Boas Fora 

do Eixo. Novamente, o teatro lotado no espetáculo adulto e, mesmo como 

estreantes de espetáculo infantil em festivais, também tivemos uma 

experiência muito satisfatória, com crianças de escolas estaduais de Bauru 

que são convidadas à assistir por intermédio da parceria com a Diretoria de 

Ensino de Bauru. 

O júri técnico foi composto, novamente, pelos professores da USC 

Giovana Gobeth e Déo Luiz, e pelo Professor Coordenador de Arte do Núcleo 

Pedagógico Me Pedro Luiz Padovani representando a Diretoria de Ensino de 

Bauru. No debate relativo ao espetáculo infantil recebemos muitos elogios, 

com adjetivos como “impecável”, mas o melhor estava por vir no debate do 
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espetáculo adulto. 

 
Figura 52 - Debate após Bruxas, 7º FETUSC, Bauru (2013) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Luma Cavichioli 

 

Ficamos emocionados com os abundantes elogios, a começar pelo 

fato de enfim termos montado um espetáculo com texto de própria autoria e 

pela constatação do amadurecimento do grupo. O professor Pedro 

demonstrou empolgação ao dizer que a montagem trazia “[...] drama, 

comédia, dança, música, pesquisa... enfim, um espetáculo completo”. Aquela 

era, sem dúvida, uma grande conquista, sobretudo porque havíamos sido 

muito criticados nas apresentações dos festivais anteriores. Concluindo, 

pode-se dizer que as críticas anteriores foram assimiladas e, naquele 

momento, colhíamos os frutos de todo nosso empenho.  

Os mesmos frutos colhemos no dia 4, em que retornamos para a 

cerimônia de premiação. Com Maçãs Boas Fora do Eixo, fomos indicados em 

absolutamente todas as categorias e recebemos os prêmios de melhor 

sonoplastia para Josi Ferraz, cenografia para Marcia Polacchini, atriz para 

Karol Matias, direção para Marcia Polacchni e melhor espetáculo do festival. 

Com o espetáculo infantil, fomos indicados para melhor ator e recebemos o 

prêmio de melhor atriz coadjuvante para Emily Lumbreras.  

A concretização de um sonho. 
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Figura 53 - Cartaz do 8º FETUSC (2014) 

 

     Fonte: Arquivo pessoal da autora 

Nossa apresentação no 8º FETUSC aconteceu no dia dois de outubro 

de 2014, para público que, em grande parte, já conhecia o grupo Arte em 

Cena e vem nos acompanhando. Mais uma vez, fomos convidados para estar 

ali pela curadora do festival Marly Bonome.  

Os jurados em 2014 foram a educadora do curso de Letras Dra Glória 

Palma; o ator profissional de teatro e televisão, ex-educanda da USC, 

Rodrigo Fernandes; o encenador, diretor teatral e especialista em pedagogia 

do teatro e da dança Marcos Giaferia e os professores Déo Luiz e Giovana 

Gobeth que já haviam sido jurados anteriormente. No debate, Glória Palma 

elogiou a adaptação do texto pela leveza e pela maneira com que o 

tragicômico foi ser trabalhado; os outros jurados também elogiaram a 

adaptação e a montagem - “impecável”, repetiram várias vezes, quanto à 

interpretação dos atores e construção das personagens. 
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Figura 54 - 8º FETUSC (2014) 

 
           Fonte: <!http://www.usc.br/fetusc> 

 

Dormimos em Bauru, alojados em uma escola, muito bem recebidos 

como sempre. Dois alunos de Artes Cênicas da USC nos acompanharam e 

elogiaram não só a nossa apresentação, como também o grupo e a maneira 

como nos respeitamos e nos preocupamos uns com os outros. 

Na premiação, superamos todos os anos anteriores e fomos indicados 

em praticamente todas as categorias. Recebemos os prêmios de melhor 

figurino para o grupo; melhor sonoplastia/trilha sonora para Josi Ferraz, 

melhor ator coadjuvante para Auricélio Ribeiro; melhor atriz para Emily 

Stefany; melhor direção para Marcia Polacchini (pelo terceiro ano 

consecutivo) e melhor espetáculo adulto. 

O grupo comemorou muito as conquistas, mas com muita maturidade 

Percebi grande diferença em relação aos anos anteriores no que diz respeito 

a maior valorização dos prêmios coletivos do que os individuais, assim como 

em relação à participação no festival, mais profissional. 

A escola também comemorou muito e a maioria dos educadores 

abordou, em sala de aula, a importância desse acontecimento para a escola. 

A direção, a coordenação, os funcionários e os educadores aprovam e 



!

!194!

colaboram para realização do Projeto Arte em Cena e colaboram com ele. 

Em entrevistas sobre o projeto com estes profissionais, apresentadas no 

quarto capítulo, é possível confirmar isso. 

 
 
3.6.3 Festival de Teatro Estudantil de Pindamonhangaba  (FESTIL) 
 

O Festival de Teatro Estudantil de Pindamonhangaba teve início no 

ano de 1993, em uma iniciativa do grupo teatral Testando o Texto, formado 

por estudantes do curso de Artes Cênicas da Faculdade Santa Cecília (FASC 

de Pindamonhangaba), com Maria Ediléia Salgado dos Santos entre os 

integrantes. O festival tinha, como parceiro, o Departamento de Cultura da 

Prefeitura.  

Em 1994, o Testando o Texto desfez-se e o festival foi assumido pelo 

grupo Cadê Otelo ainda com a parceria da prefeitura. Em 1995, a prefeitura 

assumiu o festival e assim permaneceu até 1997. Os espetáculos aconteciam 

no Clube Centenário na cidade. Em 1998, 1999 e 2000 o festival, sem apoio, 

não aconteceu. Ediléia retomou o festival em 2001, agora com a Cooperativa 

de Teatro de Pindamonhangaba (COOTEPI) e o apoio da prefeitura. 

O objetivo principal do FESTIL sempre foi o de promover o intercâmbio 

cultural, criando vínculos entre os grupos, e fomentar as artes cênicas dentro 

das escolas. Inicialmente era destinado somente a grupos da cidade e região; 

posteriormente foi ampliado para grupos de todo o estado de São Paulo. 

Atualmente, recebe por ano entre de setenta e oitenta inscrições de grupos 

de todo o Brasil, e selecionam por volta de dezessete ou dezoito 

apresentações entre espetáculos adultos, infantis e convidados. Nesta 

seleção buscam grupos que demonstrem realizar um trabalho contínuo 

dentro das escolas e que mantenha o caráter estudantil. O FESTIL faz 

questão de manter o caráter competitivo, com premiações em várias 

categorias, a fim de que haja um justo reconhecimento do trabalho dos 

grupos e de incentivar a continuidade do trabalho. Embora procurem premiar 

aqueles que realmente merecem e não dividir prêmios como acontece em 

alguns festivais, todos os grupos que se apresentam recebem um troféu de 

participação. E, ainda, o festival oferece um prêmio denominado “Escola 
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Cidadã” para a escola da cidade que tem maior participação como público. 

Neste percurso, o festival tem contado também com o ator e educador Renan 

Wisney Teixeira que, em conjunto com Ediléia, fazem o festival acontecer. 

 
 

Figura 55 - Folheto do 15º FESTIL Pindamonhangaba (2010) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

No ano de 2010, fomos selecionados para participar do 15º FESTIL e 

apresentamos o espetáculo A Megera Domada no dia 8 de novembro. Todos 

os envolvidos com o festival receberam nosso grupo com muito carinho, 

oferecendo todo suporte necessário para a apresentação. Com isso, o 

espetáculo atingiu ali amadurecimento em relação a esta peça, com um 

espetáculo realizado divertida e tranquilamente e, o elenco seguro e muito 

contente.  

O júri, formado por educadores, também nos recebeu muito bem,  

demonstrando grande preocupação com o caráter estudantil do festival e, 

assim, valorizando nosso trabalho e a interpretação dos nossos atores e 

atrizes. Eram jurados Claudia Jordão, Marcelo Deni e Fabio Mendes. 

No dia 14 de novembro aconteceu a cerimônia de premiação, em que 

fomos brindados com a apresentação de um espetáculo local convidado para 

o encerramento. Recebemos os prêmios de melhor sonoplastia para Jessica 
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Jenifer, atriz revelação para Luma Cavichioli e melhor figurino para Marcia 

Polacchini. 

 
Figura 56 - Folheto do 16º FESTIL Pindamonhangaba (2011) 

 
         Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O 16º FESTIL aconteceu de 07 a 18 de novembro de 2011, com nosso 

espetáculo, Vem Buscar-me que Ainda sou Teu, apresentado no dia 16 de 

novembro, em uma experiência única. O público identificou-se com nosso 

espetáculo e os jurados ficaram realmente empolgados assim como o 

público. O espetáculo mais maduro, o elenco mais seguro e o júri técnico, 

formado por Mônica Alvarenga, Vitor Narezi e Fábio Mendes, que 

compreendeu nossa proposta e valorizou o trabalho, foram essenciais para 

nosso sucesso. Vale dizer que o mesmo espetáculo havia sido criticado em 

aspectos como o cenário, foi visto, nesta ocasião, de maneira oposta, 

assinalando o modo criativo com que utilizamos bancos e mesas da escola.  
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Voltamos para a cerimônia de premiação no dia 18 de novembro e 

novamente fomos brindados com a apresentação de um espetáculo teatral: 

Candim, da Cia da Casa Amarela de Catanduva, sobre a vida e obra do 

pintor brasileiro Cândido Portinari. Em relação aos prêmios recebemos o de 

melhor ator para Roberto de Paula, ator coadjuvante para Mauricio Haj, atriz 

coadjuvante para Emily Stefany, melhor sonoplastia para Josi Ferraz, 2º 

melhor espetáculo pelo júri técnico e melhor espetáculo pelo júri popular. 

 
Figura 57 – Premiação 16º FESTIL, Pindamonhangaba (2011) 

 
       Fonte: Arquivo pessoal da autora 
 

Fomos selecionados com os espetáculos A Dama Mijona e Bruxas 

para o 17º FESTIL, que deveria acontecer em novembro de 2012. Porém, foi 

cancelado devido à reforma do teatro, que não terminou a tempo. No ano de 

2013, o FESTIL infelizmente também  não ocorreu. 

 
 
 
 
 
 



!

!198!

4 Ressonâncias  
 

Em aula no Ensino Médio na E. E. Plínio Barreto, no dia seis de abril 

de 2014, uma estudante me perguntou: “Professora, quando vai estrear peça 

nova?” Embora a pergunta não deva causar espanto, esta causou. O 

educando recém chegado à escola, sentado ao lado da estudante, 

espantado, devolveu com outra pergunta: “Estrear?!”  

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa Luft, estrear significa 

“apresentar-se ao público pela primeira vez.” Um verbo comum para quem 

vive no meio teatral ou para aqueles em cujo cotidiano o teatro é parte. É o 

que acontece na E.E. Plínio Barreto, onde os jovens conhecem, entendem, 

criticam e esperam ansiosos por novas montagens. Motivo de muita alegria 

pra mim, como professora e pesquisadora, o gosto pelo teatro foi estimulado. 

O mesmo acontece nas redes sociais: ex-educandos interessados 

perguntam quando o novo espetáculo vai estrear, ou quando teremos novas 

apresentações. Um vínculo foi estabelecido a partir do teatro, como 

consequência  do trabalho do Grupo Arte em Cena. 

Neste capítulo, abordo o vínculo estabelecido entre o teatro e os 

educandos da E. E. Plínio Barreto em geral, a partir do Arte em Cena, isto é, 

a repercussão deste trabalho na escola e na comunidade, nas aulas e fora 

delas. 

“A escola passou a ser vista de jeito diferente pela sociedade, tipo 

essa não é simplesmente mais uma escola, é o Plínio Barreto do Grupo Arte 

em Cena.” A afirmação é da aluna do terceiro ano do Ensino Médio, Mônica 

Barreto, que conheceu o grupo em 2010 com a peça A Megera Domada, e 

que, no ano de 2014 Mônica entrou para o Arte em Cena, Segundo ela, 

porque foi cativada pelo projeto, começou a frequentar as aulas dos iniciantes 

e acompanhar o grupo diretamente, e achou interessante que as pessoas do 

grupo importarem-se com ela e considerá-la sem conhecê-la. “Quero fazer 

parte disso!”, foi o que pensou e mostrando muito empenho e envolvimento, 

foi convidada a substituir uma atriz no espetáculo Maçãs Boas fora do Eixo e, 

assim, permaneceu conosco. 

Em outras palavras, nosso trabalho envolve atores e atrizes, mas, 

acima de tudo, seres humanos. O grande objetivo é valorizar o sujeito e suas 
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potencialidades, e realizar um projeto prazeroso que possa tocar e envolver 

todos aqueles que assistem, nem mesmo o espectador tem um papel 

meramente passivo. Assim, entendo que educandos e educandas como um 

todo e a escola em geral beneficiam-se muito com este projeto. 

Nem todos os estudantes participam das aulas de teatro, mas todos 

assistem aos espetáculos; analisam, opinam e debatem, em uma relação 

dialética. Nesse sentido, o teatro estimula e amplia o repertório dos 

educandos que passam a enxergar novas possibilidades, interligando os 

saberes. É o teatro proporcionando o desenvolvimento do processo criativo.  

 
Figura 58 – Trecho de diálogo entre estudantes da E. E. Plínio Barreto, 10/10/14 

!

Fonte:  Facebook 

 

Resultados práticos também têm sido verificado. Nos últimos anos, a 

escola passou ser vista pela comunidade de maneira mais positiva e a 

procura por vagas aumentou, assim como alunos do 3º ano aprovados em 

vestibular. Em resultado divulgado em 2013 sobre o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP)12 de 2012, a 

E.E. Plínio Barreto ultrapassou as metas pretendidas tanto no Ensino 

Fundamental ciclo II e Ensino Médio. A intenção aqui, vale assinalar, não é 

atribuir estes resultados exclusivamente ao projeto, mas entender que o 

projeto Arte em Cena tem um papel de colaboração estreita ao cenário da 

escola que vem configurando-se nos últimos anos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo é um indicador de 
qualidade das séries iniciais (1ª a 4ª séries) e finais (5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio. Na avaliação de qualidade das escolas feita pelo IDESP, consideram-se 
dois critérios complementares: o desempenho dos alunos nos exames do SARESP e o fluxo 
escolar. O IDESP tem o papel de dialogar com a escola, fornecendo um diagnóstico de sua 
qualidade, apontando os pontos em que precisa melhorar e sinalizando sua evolução ano a 
ano. 
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Além do Arte em Cena, a E.E. Plínio Barreto apresenta, como 

conteúdo de algumas disciplinas, diversos outros projetos que têm sido 

realizados na escola também nos últimos anos, como a Mostra de Talentos, o 

projeto Gravidez na Adolescência, intervenções artísticas e saraus.  

Qual o papel do Projeto Arte em Cena nesse contexto? Assistindo aos 

espetáculos do grupo, os educandos em geral experimentam descobertas, 

observam outros pontos de vista, passam a entender o teatro como uma 

linguagem, uma forma de expressão e comunicação, uma possibilidade que a 

ser utilizada em seus trabalhos. Além disso, alunos do Grupo Arte em Cena 

ou das aulas do projeto para iniciantes espalhados nas diversas 

salas/turmas, assumem o papel de multiplicadores da arte e do teatro. E, 

ainda, demonstram disposição e prontidão para colaborar com os trabalhos 

dos colegas, sejam os que envolvem teatro, sejam os que envolvem outros 

projetos realizados na escola. Melhor dizendo, disposição e prontidão para o 

que envolve a amizade e do estreitamento de laços. 

  

4.1 Projeto Mostra de Talentos 

A Mostra de Talentos é um projeto que acontece na escola, no quarto 

bimestre, desde o ano de 2007, e tem crescido ano a ano. Os educandos 

esperam ansiosos pelo evento e preparam-se para ele durante todo o ano. 

Seus objetivos principais são a mediação, a diversidade e a pluralidade 

cultural. Não se trata de descobrir grandes talentos artísticos na escola, mas, 

por meio da arte, trabalhar o senso crítico e o desenvolvimento dos 

estudantes enquanto conhecedores e produtores de cultura em geral, assim 

como o respeito às diferenças. No evento, os educandos tem contato com 

diversos estilos musicais, dança e performances, aprendendo a exercer o 

direito de expressão e ao mesmo tempo o respeito por outros. 

O evento tem caráter competitivo, mas estimula, acima de tudo, a 

cooperação. Podem se inscrever, assistir ou se apresentar, educandos e ex-

educandos da escola. Aqueles que se apresentam, superam barreiras, como 

a timidez em se expor diante de um público e o mesmo acontece com os que 

assistem, pois são despertados pela catarse, em uma ligação de empatia 

entre público e palco. 
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A partir do ano de 2012, o evento passou a acontecer em dois dias, 

devido a grande quantidade de inscrições. No primeiro dia, acontecem 

apresentações de dança e performances teatrais; no segundo dia, de música 

solo (canto e instrumental) e bandas. O evento conta com uma mesa de 

jurados formada por educadores, pais, ex-educandos e pessoas ligadas às 

áreas de música, dança e teatro, que analisam as apresentações, orientam e 

motivam os participantes e escolhem os premiados. Os estudantes também 

votam em suas preferências, com voto popular. 

De acordo com o Caderno do Aluno de Arte, material didático seguido 

no Estado, os festivais pertencem ao conteúdo dos segundos anos do Ensino 

Médio e, portanto, a produção e organização do evento é de 

responsabilidade dessa turma. Neste sentido, os educandos desenvolvem 

projetos para a Mostra, que contam como pré-evento, evento e pós-evento, 

incluindo a decoração do espaço, a organização de ensaios, a divulgação, a 

cobertura do evento e a logística.  

Os estudantes são orientados, nas aulas de arte, a optarem por áreas 

que os interesse pessoal, de acordo com as carreiras que pretendem seguir 

e, assim podem desenvolver um festival desde o planejamento a partir dos 

projetos até a análise e avaliação dos resultados, passando pela execução, 

Desta maneira, a Mostra de Talentos envolve o Ensino Médio e o Ensino 

Fundamental, educandos em geral, educadores, funcionários, coordenação e 

direção, todos trabalhando para um mesmo objetivo. 

Depois que o evento acontece, muitas análises, reflexões e debates 

são realizadas em sala de aula em diversas disciplinas, sempre tendo em 

vista o senso crítico, a pluralidade e a diversidade cultural. O 

desenvolvimento de textos de opinião dirige-se à identificar elementos como 

a importância do evento, pontos a melhorar nos próximos anos e outros. 
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Figura 59  – 7a Mostra de Talentos (2013) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Robert Copana 
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Em 2013, a estudante Nathália Colombo, recém-chegada à escola no 

segundo ano do Ensino Médio, envolveu-se com o projeto e, além de 

participar da produção do evento, apresentou-se cantando e tocando. Nos 

debates posteriores em sala de aula, ela disse:  
 

Eu não tinha ideia de que o evento ficaria assim, parecia 
coisa profissional... Professora, quando as cortinas do teatro 
se abriram e eu vi aquela decoração, aquela dança de 
abertura e percebi a empolgação e o respeito do público ali 
dentro, parecia que eu estava vivendo um sonho e aí pensei 
que esta era a minha escola, este era o meu lugar (Nathália 
Colombo).  

 

A fala de Nathália emocionou muitos na sala de aula e trouxe um olhar 

“estrangeiro” para o evento, como um novo despertar dos educandos que já 

estavam acostumados com ele. Com isso, esses estudantes passaram a 

valorizar ainda mais o projeto. 

 

4.2 Projeto interdisciplinar Gravidez na Adolescência 

O projeto intitulado Gravidez na Adolescência é interdisciplinar e 

envolve principalmente as disciplinas de Arte e Biologia, nas aulas dos 

segundos anos do Ensino Médio. Os educandos, a partir do conteúdo sobre 

gravidez na adolescência trabalhado nas aulas de Biologia e do conteúdo do 

teatro coletivo e teatro de grupo trabalhado nas aulas de Arte, e de acordo 

com o Caderno do Aluno de Arte, material didático seguido no Estado, 

desenvolvem projetos de peças teatrais curtas sobre o tema, abrangendo 

texto, proposta de encenação, justificativa do tema, croquis de cenário e 

figurinos, trilha sonora, mapa de luz, ficha técnica e conclusão. 

Em um segundo momento, trabalham a execução dos projetos, com a 

montagem das peças curtas: produção do cenário; figurinos; trilha sonora; 

ensaios e apresentações que acontecem em dia marcado durante o 

planejamento  entre todos as classes dos segundos anos, em uma espécie 

de mini-festival.  

Após cada apresentação, há análise, reflexão e debate no próprio 

teatro entre educandos, educadoras das disciplinas envolvidas e convidados 

ligados à área, o que proporciona esclarecimentos seguros sobre este tema 
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de grande relevância e tão presente na vida dos estudantes. Ao mesmo 

tempo, eles tem a oportunidade de entrar em contato com a prática da 

produção teatral e o que ela envolve; trabalhar a elaboração de projetos e 

sua execução, além de perceberem o enorme potencial que trazem consigo 

quando se envolvem com um trabalho e enquanto produtores de cultura. 

Vale ressaltar que este é um trabalho que possui total adesão dos 

educandos, inclusive daqueles que normalmente não participam das aulas e 

não realizam as atividades ligadas a elas, interessam-se e contribuem com o 

grupo. 

 
Figura 60 - Alunos do 2º ano do E.M. após apresentação da peça Gravidez da 

Adolescência  (2014) 

 
        Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 
4.3 Projeto Intervenções Artísticas 

 
O Caderno do Aluno de Arte dos primeiros anos do Ensino Médio, traz, 

em seu conteúdo o item “intervenções artísticas”, referindo-se a ações 

artísticas que interferem no cotidiano e interagem com as pessoas. Podem 

ser visuais, teatrais, musicais ou de dança. A partir deste conteúdo, 

desenvolvemos um projeto com os primeiros anos interligando diversas 
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disciplinas do currículo escolar. Nas disciplinas, os alunos trabalham temas 

atuais diversos como preconceito, desperdício de alimentos, falta de água, 

desrespeito e violência. Nas aulas de Arte, trabalham intervenções artísticas, 

ampliando o repertório por meio de vídeos, imagens etc.  

Os educandos criam, então, projetos de intervenções artísticas dentro 

do espaço escolar (pátio, espaço de refeições, banheiros, corredores e salas 

de aula), abordando temas que os incomodam e de que querem falar a 

respeito, dando forma a estes conteúdos por meio das intervenções 

artísticas. Posteriormente, os trabalhos são analisados e debatidos em sala 

de aula.  

As que assisti foram bem interessantes. Teve  algumas que 
foram bem interessantes e criativas, como algumas que 
aconteceram no pátio, a do lixo, visual, que espalharam lixos 
por todos os lugares e penduraram até, foi bem criativo. A 
nossa intervenção sobre o desrespeito ao professor achei 
super legal, não porque era a nossa, mas a reação das 
pessoas foi muito legal. Foi teatral e aconteceu em uma sala 
de aula da turma da tarde com alunos da oitava que não 
conheciam a gente e acreditaram que a gente estava 
brigando com a professora e perceberam como isso 
atrapalha a aula. Teve algumas coisas que não achei que foi 
tão bacana, como na hora da discussão todos falaram e não 
deu pra entender o que cada um falou, mais fora isso, foi 
muito legal (Nathália R. M. Silva – 1ºC). 

 
Este projeto tem sido realizado desde o ano de 2009 e os educandos 

em geral, de qualquer série, sabem o que é uma intervenção artística e 

enxergam o potencial desta linguagem, tanto que, muitas vezes em outros 

trabalhos, utilizam-nas para apresentar o conteúdo solicitado, por iniciativa 

própria. Também é comum, ao chegarem ao primeiro ano do Ensino Médio, 

perguntarem: “Professora, esse é o ano que a gente vai ter que fazer aquele 

trabalho legal?” 

 
4.4 Projeto Sarau 
 

No ano de 2012, o educador  de Língua Portuguesa, Humberto Luiz, 

deu início a um projeto em que os educandos dos segundos anos do Ensino 

Médio realizam um Sarau Literário, abordando o conteúdo da disciplina do 
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terceiro bimestre. Em um primeiro momento, os estudantes são orientados a 

realizar pesquisas  de autores e obras de diferentes movimentos literários, 

bem como a leituras desses textos.  

A partir daí, devem criar uma proposta que relacione um texto 

escolhido com alguma manifestação artística da atualidade, ou seja, música, 

poema etc. Dentro da proposta, cabem também o teatro, a mímica e a 

declamação, mas após a escolha, há a elaboração de um portfólio escrito 

contendo objetivos, justificativa, procedimento, croquis e outros elementos 

que possam ilustrar o que será realizado. Em data marcada em 

planejamento, os segundos anos reúnem-se no teatro da escola e 

apresentam suas criações, entre eles próprios e para educandos dos 

terceiros anos. As criações são ensaiadas durante as aulas e em outros 

horários no período da tarde, escolhidos pelos estudantes, envolvidos com o 

trabalho. 

Neste ano de 2014, o projeto obteve a adesão de outra educadora de 

Língua Portuguesa, Rosangela Trentin, atingindo todos os educandos dos 

segundos e terceiros anos do Ensino Médio. 
 

Figura 61 – Alunos da 2a ano do E.M. após apresentação no Sarau Literário (2014) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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4.5 Entrevistas 

 

O educador de Língua Portuguesa e também ator, Humberto Luiz, 

leciona no Estado há onze anos, oito destes na E. E. Plínio Barreto. Ele 

acompanhou o Projeto Arte em Cena desde o início e diz enxergar uma 

evolução muito grande do grupo ao longo desses anos. 
 

O que eu costumo dizer é que parece pedra bruta que foi 
lapidada, onde eu vi alunos da escola estadual, todos nós  
sabemos dos problemas de recursos  onde tem todo um 
histórico anterior, eu ficava imaginando como que a Marcia 
vai montar toda aquela estrutura proposta, e ter uma 
estrutura completa, de formar público, eu achei um desafio 
muito grande. E pude acompanhar os alunos ensaiando, 
aquilo, eu fui vendo aos poucos que eles foram tomando 
força e ganhando espaço, isso é uma coisa muito boa, eles 
foram se envolvendo no teatro da escola, com material, indo 
atrás das coisas, e isso trouxe uma coisa muito boa pra 
escola que foi uma coisa construtiva, de eles começarem a 
dar valor naquele espaço que é deles, e depois também 
artisticamente, mais interesse pela leitura, interesse pelas 
outras coisas (Humberto Luiz). 

 

O educador Humberto tem viajado sempre conosco para os festivais e 

diz que a participação do grupo nesses eventos tem sido “crescente, uma 

parceria, todos se ajudando e aprendendo muito a cada montagem”. Aponta 

que o projeto trouxe muitos benefícios para a escola e para os educandos em 

geral, e que, com isso, criaram o hábito de assistir peças e conhecer um 

pouco mais sobre arte. Ele lembra de nossas montagens: 
 

A primeira que eu vi foi Acorda Brasil, um texto adulto, que 
eu imaginava como que seria feito alí, e apresentação que 
depois ganhou outras apresentações, foram muito boas, 
críticas, os alunos foram se interessando, foi ganhando uma 
cara né, o grupo, e as outras que vieram depois, teve A 
Pequena Família que falava sobre o comportamento, sobre a 
organização, e aos poucos isso foi gerando uma vontade 
maior de montar outra coisa, foi quando apareceu A Megera 
Domada, que foi foi muito interessante a transposição do 
texto do Shakespeare na década de 60, com músicas do 
Elvis Presley, aquilo foi muito interessante, a partir dali o 
grupo ainda ganhou mais força ao se inscrever em festivais 
estudantis e isso também valorizou demais a escola como é 
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sempre dito, não pelo prêmio, mas é um incentivo também, 
um reconhecimento que é muito importante. E nas demais 
isso foi só melhorando, acho que a partir dali, também 
ocorreram outras coisas muito notáveis, o fato de alunos que 
se formaram e depois voltaram pra continuar um curso, 
voltaram pro Arte em Cena, o grupo ganhou uma força muito 
grande e também o projeto de formação de público, que foi 
uma vez ao mês, e apresentação na escola, isso também 
mexeu positivamente com a comunidade, criou um hábito de 
conhecer. Foi algo muito bom porque, foi como uma prova 
mesmo, daquilo que começou do nada, como uma atividade 
escolar inicialmente, parecia que ia ficar só ali e não ficou, 
ganhou força, essa força que eu falo ela interfere em tudo na 
escola, desde o próprio aluno começar a valorizar, quer dizer, 
não ter mais aquela coisa do vandalismo que a gente ouve 
falar muito nas escolas, o espaço ficou mais valorizado por 
dentro e por fora. Tanto o espaço físico, de querer melhorias 
num lugar onde eles habitam, num espaço de aprendizado, 
como também nos hábitos, conhecer culturalmente, ter 
acesso e poder levar até o público a informação e a partir dali 
eles também procurarem outros lugares (Humberto Luiz). 
 

 
 Da mesma maneira, Claudia Nogueira, com doze anos de Estado e 

educadora de Matemática na E.E. Plínio Barreto desde o ano de 2005, 

acompanha o Grupo Arte em Cena desde seu início. Ela acredita que o grupo 

é um marco na escola. Segundo ela, começou com o que parecia um sonho 

de uma educadora e “foi crescendo de uma maneira espantosa, no sentido 

bom e abrangente”, com cada vez mais adolescentes querendo participar e 

com o reconhecimento do trabalho dentro e fora da escola. 

 

Para a escola é uma coisa fantástica, é o porta estandarte da 
escola. Eu me senti toda na Orientação Técnica na Diretoria 
de Ensino Leste 5... “Você é do Plínio, do grupo de teatro?” É 
divulgação positiva pra escola, a gente está  difundindo muito 
fora, a gente nem sabe o quanto, até escolas longe 
conhecem o nosso trabalho (Claudia Nogueira).  

 

 Vale ressaltar a expressão “o nosso trabalho” utilizada por Claudia, 

confirmando o que sempre buscamos - o Projeto Arte em Cena é de toda a 

escola. Tanto o educador Humberto como a educadora Claudia enxergam 

toda a potencialidade do projeto. 
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Os alunos que estão estudando lá regularmente, eles tem 
uma prova viva de algo que está em andamento e está 
dando certo, então independente do aluno ir pro palco ou 
não, ele vê ali uma coisa bem sucedida, acontecendo, e isso 
é muito importante. O grupo conseguiu muita coisa, acho que 
o fato de se reunirem semanalmente, eles tem uma atividade 
muito voluntária, uma vontade de continuar com o grupo, de 
produzir culturalmente. E isso é dado a comunidade, o 
espaço só não melhora ainda mais porque não pode mudar o 
patrimônio, porque existe uma lei que não permite, se 
permitisse, melhoraria ainda mais. Conseguiram muitas 
coisas, apoio cultural da redondeza também, então acredito 
que não exista uma coisa que não tenha sido feita e deveria 
fazer, mas sim manter essa chama acesa, para que só 
cresça (Humberto Luiz). 

 

As coordenadoras pedagógicas também foram entrevistadas: Maria 

Elisa, coordenadora do Ensino Médio que acompanha o projeto desde o 

início, e Roberta Lopes, coordenadora do Ensino Fundamental ciclo II há dois 

anos. Em seus depoimentos, ambas assinalam a evolução do grupo. 
 

Foi assim uma grande evolução, é outro grupo hoje, é outra 
história, os alunos se desenvolveram muito, alguns 
continuaram no grupo e outros foram. Mas a qualidade do 
grupo foi aumentando a cada ano, hoje poderia até dizer que, 
pelo o que acompanhei desde  o início, eles são quase 
profissionais, ou profissionais. [...] No início não se tinha 
muito apoio, não se tinham recursos né, então era um 
trabalho vamos dizer assim, braçal. Depois como foram 
aparecendo recursos, a direção entendeu o objetivo do 
trabalho, e aí melhorou muito em função de recursos, 
melhorou muito em função de envolvimento da seriedade né? 
É que se foi dando ao grupo Arte em Cena, e melhorou muito 
também na parte assim...nas características pessoais do 
grupo, vê que há um entrosamento muito grande que não 
havia no início. No início eles discutiam, se desentendiam 
muito facilmente, hoje essa questão amadureceu, talvez pelo 
seu trabalho de convencimento, de conversa, eu acho que 
mudou muito. As relações interpessoais do grupo 
melhoraram muito (Maria Elisa). 

 

As duas coordenadoras foram entrevistadas separadamente, mas 

seus pensamentos em relação ao projeto e à evolução do grupo, têm muito 

em comum. 
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Eu não vejo o processo todo, eu não acompanho o processo 
dia a dia de vocês no teatro, eu sei as horas que vocês se 
reúnem, o que os alunos gostam muito eles vem comentar 
para mim: como está sendo, o que estão sentindo, eles 
gostam de falar comigo, então eu tenho esse retorno desse 
olhar do aluno. Mas o que eu acompanho de vocês, eu to 
vendo um crescimento do grupo, assim, eu percebi que do 
ano passado pra cá o grupo, no meu ponto de vista, ele se 
tornou um pouco mais coeso. Não sei se vocês também 
pensaram da mesma forma, mas o que eu to percebendo é 
que do ano passado, da peça que eu assisti, e todo o 
processo que assisti o ano passado pelo processo desse ano 
eu percebi que houve uma coesão maior. Uma coesão assim 
de interação um pouco mais, de os alunos estarem mais 
integrados, mais focados, de correrem mais atrás, de falarem 
e divulgarem para os colegas, então eu to vendo um 
processo de crescimento, de amadurecimento desse teatro, 
amadurecimento dos alunos, deles entenderem o que é o 
teatro, o que é fazer essa peça, quais os passos que 
envolvem a apresentação naquele dia “x” (Roberta Lopes). 

 

 Maria Elisa e Roberta também apontaram ressonâncias do projeto na 

escola como um todo, assim como no processo pedagógico. Segundo elas, 

muitos educandos que se envolvem com o teatro, atuando ou como 

espectadores, melhoram seu aproveitamento em vários aspectos, como no 

empenho em relação às disciplina e avaliações, e no respeito à escola. 

Roberta reforça o interesse dos educandos pelo teatro, afirmando que 

mesmo aqueles que não atuam, “se interessam em saber quando vai ter 

peça, como são as aulas, mesmo não querendo vir naquelas aulas de 

sábado que você abre pra fazer inscrição, mesmo não participando disso 

eles, gostam de saber como é”. Maria Elisa complementa “com certeza se 

tornarão grandes cidadãos daqui pra frente”.  

 Além disso, elas ressaltam que o projeto ressoa, também 

positivamente, no entorno da escola, lembrando que a cada ano e a cada 

apresentação, os espetáculos do Grupo Arte em Cena trazem mais pessoas 

para a escola, sempre dispostos a retornar. Maria Elisa afirma que o projeto 

tem boas consequências para  a escola e a comunidade: 
 

Porque num sábado a noite você abrir o auditório da 
escola, oito horas da noite num sábado, e você 
conseguir lotar o auditório, não é pra muitos grupos 
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profissionais. Atores profissionais estreiam com menos 
do que a plateia que você teve naquele sábado. Então 
realmente ressoa e muito, ressoa porque os pais estão 
entendendo o objetivo do grupo, a comunidade está se 
envolvendo: “Oba, tem teatro no Plínio então eu vou!”, 
porque sabe que vai ter coisa boa (Maria Elisa). 
 

 A fala de Roberta vai ao encontro do pensamento de Maria Elisa, no 

que se refere à valorização e formação do público: 
 

Cada vez mais a gente está tendo a sala lotada, cada vez 
mais eles estão vindo. Muitos pais me ligam pra confirmar se 
tem mesmo a peça, se vai acontecer, os pais gostam de 
saber que eles estão aqui para ver o teatro, não estão num 
passeio ao shopping. Então a peça, pros pais também é 
muito importante, porque as vezes muitos pais hoje em dia 
não tem oportunidade de dar isso pro filho, tem muitos alunos 
que nunca foram num teatro, que só conhecem esse teatro, 
então já é uma vitória muito grande. E cada dia que passa 
você vê mais alunos vindo, e você pode ver nas estreias que 
você faz, a quantidade de alunos que estão vindo está maior, 
e a quantidade de vizinhos também. Então entorno da escola 
você pode ver que eles estão vindo (Roberta Lopes). 

 

Nessas entrevistas, perguntei o que poderia ter sido feito pelo grupo 

dentro da escola e que ainda não foi feito? Novamente as coordenadoras 

trouxeram uma pensamento que se complementam, apontando as 

intervenções artísticas teatrais como ferramentas de grande potencial 

educacional e que poderiam ser mais exploradas pelo Grupo Arte em Cena. 

 
Eu gosto muito das intervenções, eu acredito muito nelas, é 
uma coisa que eu apostaria mais nas intervenções, em 
pequenos esquetes, pequenas cenas com intervenções, para 
depois trabalho posterior em sala de aula, pra continuar, 
discussão em sala de aula, reflexão, acredito que a 
intervenção é um grande poder do teatro (Roberta Lopes). 
 

 
Maria Elisa aposenta-se do Estado neste ano de 2014, mas fez 

questão de colaborar com esta pesquisa,  torcendo para que o projeto tenha 

continuidade e pensando no que ainda pode ser feito: 
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Assim...eu tô saindo, mas eu sempre tive vontade de fazer 
alguns trabalhos pra sensibilizar esses alunos por vários 
aspectos: problema de drogas, problema de conservação do 
patrimônio. Então eu acho Marcia, que fica até como 
sugestão pra você que vai ficar aqui ainda por alguns anos a 
mais, de vocês fazerem pequenos esquetes, talvez 
mensalmente ou bimestralmente, envolvendo alunos tocando 
nesses assuntos que às vezes são tão delicados, entendeu? 
E é possível, você fez aquele trabalho da gravidez na 
adolescência com Biologia, esse projeto é fantástico, é 
possível, e eu acho assim, não sei se vai atingir os objetivos 
que eu gostaria que atingissem, mas com certeza alguns 
alunos vão ser tocados de alguma forma. Sabe assim, como 
se faz nas intervenções, aprofundar um pouco mais esse 
sistema lá no teatro com dramatização, levá-los pra assistir, 
rapidamente. Com duração de uma aula, ou vinte minutos, 
mas levar o povo lá pro auditório e da um choque neles com 
uma cena, eu acho que é legal. Eu ia propor isso pro ano que 
vem, mas já que me perguntou agora, eu acho que vai ser 
legal Marcia, e dá pra fazer, eles se envolvem (Maria Elisa). 

 

Para finalizar, resta mostrar o depoimento da diretora interina, Anna 

Paula Sardini, grande apoiadora do projetos desde o início em 2007. Vale 

dizer antes que nesses sete anos de existência do Projeto Arte em Cena, 

tivemos três diretoras na E. E. Plínio Barreto e Anna Paula atuou sempre 

como vice-diretora, cargo que na verdade ocupa na escola há treze anos. 

Como a diretora atual está em licença por motivos de saúde, Anna Paula 

assumiu a direção. Há 23 anos no Estado, ela já trabalhou em diversas 

escolas como educadora de Matemática e possui vasta experiência no 

ensino público. 

Ana Paula, assim como as coordenadoras pedagógicas e os 

educadores entrevistados, percebe a evolução do Grupo Arte em Cena, tanto 

nas montagens, como no grupo em si: “[...] a evolução é uma coisa nítida, 

maravilhosa.” Ela entende o projeto hoje como parte da E.E. Plínio Barreto, 

de maneira indissolúvel, pois está fortalecido dentro da escola: “a 

comunidade espera as peças, cobram da direção, então é um ganho 

extraordinário para a comunidade e pra todos nós”. Em nossa conversa, ela 

relembrou alguns espetáculos: 
 

A primeira peça eu achei que foi assim, o começo, que pra 
mim foi importantíssimo, porque a primeira é sempre a 
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primeira, então ficou marcado, A Megera Domada pra mim é 
tudo de bom, Bruxas também foi importante porque fez com 
que os alunos vissem de uma outra forma a parte mística das 
coisas, os próprios alunos da escola, foi legal eu achei que 
isso foi importante. Essa última que é maravilhosa, porque as 
pessoas perceberam como os idosos são tratados, e eles 
vão ficar idosos, então isso teve assim... chocou um pouco 
os alunos, mexeu um pouco com eles. Deu pra sentir a 
importância, porque futuramente ele também pode ir parar 
num asilo, agora não é mais asilo, agora é casa de repouso, 
mas antigamente eram asilos, então isso refletiu bastante 
nos alunos. O grupo Arte em Cena tem que continuar, é um 
trabalho maravilhoso (Anna Paula Sardini). 

 

Talvez por estar envolvida com o projeto desde o início, sempre 

apoiando e torcendo por nós, Anna Paula se mostra muito empolgada 

quando fala do Arte em Cena, mas, ao mesmo tempo, consegue ter um olhar 

pedagógico para o projeto, como diretora da escola: “os alunos que 

participam do teatro só tem notas boas, é um legado muito importante”. 

Percebendo a potencialidade de uma proposta como esta, ela constata que 

os educandos do teatro passam esse espírito de compromisso para os outros 

educandos. Em outras palavras, Anna Paula enxerga e valoriza a importância 

do projeto em relação a escola como um todo. 

 
O Plínio Barreto é visto com outros olhos perante a vários 
profissionais da educação, há várias pessoas que vêem o 
Plínio Barreto também com outros olhos, porque é a única 
escola da rede estadual que faz esse tipo de projeto. Então 
isso é muito importante, não só para o Plínio, mas para a 
Diretoria de Ensino. Então eu acho que isso mostra o que é a 
educação dentro de uma escola, isso também é educação, 
isso também é uma aprendizagem, então é muito importante 
(Anna Paula Sardini). 

 

Para encerrar a entrevista, perguntei a Anna Paula, como já havia feito 

com outros entrevistados, o que poderia ter sido feito pelo Grupo Arte em 

Cena dentro da escola e que ainda não foi feito? Alguma proposta, algum 

projeto, alguma ideia, que o grupo pudesse fazer focando na escola? 
 

Eu acho que o grupo já ajuda bastante, eles ajudam na 
mostra de talentos da escola, nós já vamos para a oitava né? 
Ajudam na elaboração, no grupo do teatro, tem aquela outra 



!

!214!

parte, do sarau do professor eles estavam lá ajudando, então 
isso envolve todos os alunos, principalmente do Ensino 
Médio, porque os alunos do Ensino Médio procuram os 
alunos do teatro pra ajudar, sabe? “Como que nós vamos 
fazer isso?” “Como que vai fazer uma peça?” Como fez a 
professora de Biologia, sobre drogas, gravidez na 
adolescência, e vinham atrás dos alunos do teatro pra poder 
auxiliá-los como que poderiam fazer a peça, como é que 
podiam estar encenando, então isso são todos os alunos, 
porque a professora dá aulas pra todas as séries, então 
todos foram envolvidos, com a ajuda dos alunos do teatro 
(Anna Paula Sardini). 

 

 

4.5.1 Integrantes do Grupo em 2014 
 

No ano de 2014, o grupo conta com 21 integrantes, entre eles, o ator e 

coreógrafo Mauricio Haj e a atriz e coreógrafa Karol Matias, são os únicos 

fundadores que ainda pertencem ao grupo. Porém, Emily Stefany e Fernando 

Polacchini também pertencem ao grupo desde o primeiro espetáculo em 

2007, pois eles participaram das aulas e ensaios assim que começaram. 

Logo depois, em 2009, Auricélio Ribeiro entrou para o grupo e em 2010 foi a 

vez de Luma Cavicchioli. Ou seja, estes seis são os integrantes mais antigos, 

e até hoje são referência para os demais. Em 2012, quando resolvemos 

ampliar o grupo, os seguintes estudantes que pertenciam ao grupo de 

iniciantes e intermediários entraram, principalmente estimulados por Vem 

Buscar-me que Ainda Sou Teu: Ana Beatriz Portela, Ana Lívia Matos, Emily 

Melody, Gisele Lopes, Haynna Buttignol, João Fernando, João Hidalgo, Júlia 

Correia, Karoline Kawabata, Letícia Fialho, Ligia Albuquerque, Murilo 

Medeiros, e Samuel Andrade entre outros que não permaneceram. Em 2013, 

Wesley Batista passou a fazer iluminação e em 2014 decidiu atuar. E, enfim,  

Mônica Barreto entrou em 2014. Este é o grupo Arte em Cena. 

 

1- Ana Beatriz Araújo Portela, atriz do grupo desde 2012. 

Nome artístico: Ana Beatriz Portela 

Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a 

Gente Vem te Buscar.  
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O teatro é uma coisa mágica, podemos transmitir isso 
as pessoas atuando. Por exemplo, algo que a gente 
queira que as pessoas reflitam e vejam de outro modo. 
O grupo Arte em Cena é maravilhoso, com eles aprendi 
tudo que sei, apesar de sermos muito diferentes temos 
algo que nos faz ficar em união: o amor, a maneira de 
pensar... Nesse ano de 2014 pude me ver de uma 
maneira diferente com essa personagem tão importante 
no momento da minha carreira, por parecer comigo, nos 
gesto, no jeito de pedir carinho... Bom nesse ano evolui 
muito e tudo isso graças a esse grupo maravilhoso. 

 

2- Ana Livia Kanno Castro de Matos, atriz do grupo desde 2012. 

Nome artístico: Ana Livia Matos 

Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a 

Gente Vem te Buscar.  
    Ser do Arte em Cena é ter uma família de irmãs e 

irmãos, de outros pais! É poder ser quem eu sou sem 
que ninguém me julgue ou critique, é poder me sentir 
em casa, poder desabafar a hora que quiser de um 
jeito diferente, é para quando eu tiver caída no chão 
poder levantar com forças e pessoas ao meu lado, é 
poder conhecer pessoas novas e com mais 
experiência de vida!  E nesse ano foi o ano em que eu 
mais pude me expressar, pois foi um ano de 
amadurecimento! Espero que em todos os anos que eu 
tenha pela frente com O GRUPO sejam maravilhosos!  

 

3- Auricélio Domingos Ribeiro Junior, ator do grupo desde 2009. Responsável 

pelo design gráfico do grupo. Em Bruxas, assistente de direção e responsável 

pela trilha sonora. 

Nome artístico: Auricélio Ribeiro 

Espetáculos: A Megera Domada, Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu, A 

Dama Mijona, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente Vem te Buscar. 
  
 Jamais imaginei que minha vida fosse mudar a partir 

do momento em que eu passei por aquela porta e pisei 
naquele teatro. Estar no Arte em Cena é uma  viagem  
fantástica no palco, nas cochias, na minha vida, 
viagem que eu quero manter. A cada montagem me 
reinvento e me aprofundo, e só me dou conta de que 
há muito que buscar nesse universo tão imerso na 
arte.  
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4- Emily Lisseti Arcio Lumbreras, atriz do grupo desde 2012. 

Nome artístico: Emily Melody  

Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo.  

 

5- Emily Stefany  de Oliveira Silva, atriz do grupo desde 2007. 

Nome Artístico: Emily Stefany  

Espetáculos: Acorda Brasil, A Pequena Família, A Megera Domada, A Dama 

Mijona, Vem buscar-me que ainda sou teu, Bruxas, Maçãs Boas Fora do 

Eixo, No Natal a Gente Vem te Buscar.  
Estar esses anos todos no Arte em Cena fez cada vez 
mais alimentar meus sonhos que tinha quando era 
criança. O sonho de me mostrar ao público, de viver 
pessoas, de ouvir os aplausos... Minha vivência me fez 
crescer, tanto artisticamente, quanto pessoalmente. 
Minha comunicação se aprimorou de uma maneira, 
que entrevistas de empregos começaram a ser mais 
fáceis. E seminários na escola ficaram mais divertidos. 
Hoje vejo que "nascer" no Arte em Cena foi a 
experiência mais maravilhosa da minha vida. Que me 
fez concluir que a ARTE é a solução para tudo, até 
para a violência. E assim, a arte me faz ter a 
esperança de um mundo mais alegre, cheio de olhares 
diferentes para se ver. Hoje sei, que eu posso um dia 
sair da arte, mas a arte nunca sairá de mim, é algo que 
me puxa, faz parte de mim. 

 
6- Fernando Polacchini de Oliveira Ferreira, ator do grupo desde 2007. 

Iluminador em Bruxas.  

Nome artístico: Fernando Polacchini 

Espetáculos: Acorda Brasil, A Megera Domada, Vem Buscar-me que Ainda 

Sou Teu, A Dama Mijona, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente Vem 

te Buscar. 

    Eu não sei explicar o que eu sinto quando estou no 
Arte em Cena, pois estar no Arte em Cena da um gás 
e faço o que eu gosto. Eu fiz amizades que não sei se 
terei para sempre, mais sei que vou levar por toda 
minha vida. No Arte em Cena aprendi muitas coisas 
estando nesses anos todos que irei levar na minha 
bagagem de vida. 
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7- Gisele Barrio Lopes, atriz do grupo desde 2012. 

Nome artístico: Gisele Lopes 

Espetáculos: A Dama Mijona, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente 

Vem te Buscar.  
Ser do arte em cena é poder fazer todos os sonhos se 
realizarem em um palco sem preconceitos e 
julgamentos. É fazer parte de uma família que 
compartilha de um único objetivo, ser feliz sem medo 
de críticas. Somos tão diferentes mas ao mesmo 
tempo tão iguais unidos por um único amor e um único 
sentimento pelo teatro. 

 

8- Haynna Buttignol Alves, atriz do grupo desde 2012. 

Nome artístico: Haynna Buttignol 

Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a 

Gente Vem te Buscar.  
Estar no grupo Arte em Cena é como você entrar para 
uma família com pessoas completamente diferentes, 
que te respeitam do jeito que é, não te julgam por você 
não conseguir algo, eles simplesmente me motivam e 
me ajudam para conseguir. Nunca me imaginei 
atuando, mas depois de entrar para o grupo, isso fez 
com que eu me sentisse única, como se a única coisa 
que fosse possível na terra é atuar. Todos são 
especiais, cada um do seu jeito, e é por esses motivos 
que considero o grupo Arte em Cena minha segunda 
família. 

 

9- João Fernando Viana Rocha, ator do grupo desde 2012.  

Nome artístico: João Fernando 

Espetáculos: Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente Vem te 

Buscar.  
Representar é ser o que realmente somos, é levar a 
realidade pra quem não a vê...  representar é sentir, 
amar, respirar o ar do conhecimento e esperar um 
sopro de atenção, representar é trazer à tona e 
quebrar o encoberto. O que está encoberto, pelo pó da 
ignorância. 
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10- João Hidalgo Gusmão ator do grupo desde 2012. 

Nome artístico: João Hidalgo  

Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo.  
 
Estar no grupo Arte em Cena mudou minha vida. Me 
ajudou a amadurecer, a me tornar uma pessoa melhor, 
com algo maravilhoso, o teatro. Eu só tenho a 
agradecer todos pela oportunidade de poder estar 
aqui, de me ajudarem e compreenderem tudo. 
Orgulhosamente falarei aos meus filhos que estive 
neste grupo, a melhor coisa q fiz na minha vida. 

 

11- Júlia Correia da Silva, atriz do grupo desde 2012. 

Nome artístico: Júlia Correia 

Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a 

Gente Vem te Buscar.  
Todos esses anos em que estive no grupo vi muitos 
chegarem e muitos partirem, mas o que é bonito 
permanece com toda a força, que foi a união que 
criamos entre nós. Às vezes nos encontramos 
preocupados ou até mesmo ansiosos em volta há 
situações complicadas, nos sentindo meio que 
perdidos, mas somente o fato de conversarmos uns 
com os outros já nos sentimos melhor, mesmo que as 
coisas permaneçam inalteradas. Uma boa parte do 
meu amadurecimento foi com ajuda do Arte em Cena, 
pela diferença de idade, pessoas diferentes, 
pensamentos diferentes, mas todos na mesma vibe. 
Vibe de criar, vibe de sentir. Querer expor ali no teatro 
aquilo que sentimos e muitas vezes por medo não 
demonstramos. 

 
12- Karoline Matias dos Santos, atriz fundadora do grupo, desde 2007, 

coreógrafa. 

Nome artístico: Karol Mathias 

Espetáculos: Acorda Brasil, A Megera Domada, A Dama Mijona, Bruxas 

(substituição), Vem buscar-me que ainda sou teu, Maçãs Boas Fora do Eixo, 

No Natal a Gente Vem te Buscar.  
Passamos por crise existencial e até mesmo com o 
mundo ao nosso redor. Sabemos o quanto a vida 
adulta e difícil, e mais que apenas uma trajetória onde 
existe barreiras para que te faça desistir. Existem 
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momentos que realmente você desacredita de seu 
trabalho e de tudo. Mas estar no grupo Arte em Cena 
no ano de 2014 representou renascer e me fez sair 
deste pensamento pequeno. Com todos os momentos 
que vivenciei, pude perceber a vida, como realmente é. 
Aprendi muito com o texto escolhido, grupo, 
personagem e comigo mesma. Pude ver minha vida 
girar, dei espaço para que as coisas acontecessem e 
vivenciei emoções inexplicáveis.  Foi um aprendizado 
imensurável. Espero que parte do aprendizado de 
2014 se repita sempre para que assim eu possa 
sempre evoluir como atriz e pessoa. Momentos 
inesperados e inesquecíveis que farão parte da minha 
trajetória e que jamais irei esquecer.  E sim sou Arte 
em Cena eternamente. 

 
13- Karoline Yukari Kawabata, atriz do grupo desde 2012. 

Nome artístico: Karoline Kawabata  

Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a 

Gente Vem te Buscar.  
Família é o que melhor define o grupo Arte em Cena. 
Somos todos diferentes, mas temos algo em 
comum,  no lugar do sangue temos o amor pela arte,  e 
é isso o que nos torna uma família!  Fazer parte do 
Arte  em Cena é poder contar com qualquer tipo de 
ajuda a qualquer hora, é poder ser quem você 
realmente é, é ser compreendido quando todos 
parecem não te entender, é ter amigos para o resto da 
vida! Sempre digo que o Arte em Cena é como uma 
laranja, pra saber se está doce precisamos provar! E 
sem dúvida, experimentar essa laranja foi a melhor e 
mais doce decisão que eu poderia tomar! É 
inexplicável, incomparável, é doce!  

 

14- Letícia Fialho – atriz do grupo desde 2012.  

Nome artístico: Letícia Fialho 

Espetáculos: A Dama Mijona, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente 

Vem te Buscar.  
A paixão pelo teatro aumenta a cada ensaio. É como 
se estivéssemos nos preparando continuamente para 
chegarmos a um êxito, prestígio que nos envolve a um 
elo de amor e arte, prazer e fé, nos dando forças para 
que nos dediquemos e acreditemos em nossas 
propostas, essas que serão transmitidas aos demais, 
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ao nosso público que também é preocupação nossa. O 
Arte em Cena me traz paz interior e equilíbrio. Me 
encanta a forma que amadureci meus pensamentos e 
até mesmo meus próprios encantos, depois de ter 
percebido que faço parte do grupo e que isso gerou 
mudanças em minha vida. Ao grupo declaro amor 
desmedido, os respeito, aceito os encantos, os 
pensamentos de cada um e reafirmo que os admiro e 
quero tê-los comigo sempre. Se é amor há de vencer. 

 
15- Ligia  Albuquerque Franco, atriz do grupo desde 2012. 

Nome artístico: Ligia Albuquerque  

Espetáculos: A Dama Mijona, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente 

Vem te Buscar.  

 

16- Luciana Maria Cavicchioli Gomes Almeida, atriz do grupo desde 2010. 

Nome artístico: Luma Cavicchioli 

Espetáculos: A Megera Domada, A Dama Mijona, Vem buscar-me que ainda 

sou teu, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente Vem te Buscar.  
 
Eu escrevo essa resposta por que a Marcia pediu, mas 
escrevo sabendo que eu não sou capaz de escrever, 
muito menos brevemente, o que pertencer a esse 
grupo representa para mim, então vou dizer um pouco 
sobre minha experiência no Arte em Cena e acho que 
isso podem servir como resposta). Como a primeira 
coisa que gostaria de destacar sobre minha relação 
com o grupo é o carinho e a amizade que 
construímos.  Me sinto muito amada por todos, sei que 
posso falar com eles sobre minhas aflições do teatro e 
da vida, podemos conversar sobre qualquer coisa, nos 
encontrar, comer junto, cantar, dançar, brincar…  Eu 
gosto de estar no teatro do Plínio, é um tempo de paz, 
de muita brincadeira e sinto que as pessoas gostam de 
estar ali também. O Plínio é um lugar onde posso ser 
quem eu sou, experimentar, me transformar, crescer e 
principalmente: confiar. No primeiro parágrafo falei 
sobre pertencer e sobre experiência, e isso se 
relaciona muito com minha época da escola. Escola 
onde entrei no Ensino Médio sem conhecer ninguém e 
de onde sai com muitos amigos e com a certeza do 
que eu queria fazer da minha vida: Teatro. O melhor 
presente de estudar no Plínio foi pertencer ao grupo e 
descobrir quem eu era, o que eu gostava de fazer, por 
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quais caminhos seguir. Como toda verdadeira 
experiência, foi transformador e como tudo que nos 
pertence, gosto muito de cuidar e de preservar esse 
espaço de encontro, de amizade e principalmente 
gosto de dizer que é meu espaço de trabalho.  

 

17- Maurício Antonio Haj Jr, ator fundador do grupo desde 2007, coreógrafo. 

Nome artístico: Mauricio Haj  

Espetáculos: Acorda Brasil, A Megera Domada, A Dama Mijona, Vem buscar-

me que ainda sou teu, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente Vem te 

Buscar.  

Estar no Arte em Cena há 7 anos me faz ter claro a 
evolução desse grupo que hoje se tornou uma família. 
Só tenho a agradecer toda evolução que tive em minha 
vida, a Marcia por ouvir o meu pedido e a todos que 
passaram e deixaram sua marca nesse grupo tão 
incrível. Mesmo após o término do Ensino Médio,  o 
amor pela arte, o amor pelo público, o amor por estar 
em cena, o amor por estar com essa família não me 
fez 'desistir' de estar no palco e eu escolhi estar com 
vocês até o final, presente em todos os ensaios ou em 
apenas uma lembrança.  

 
18- Mônica Barreto de Araújo, atriz do grupo desde 2013.  

Nome artístico: Mônica Barreto 

Espetáculos: Maçãs Boas Fora do Eixo, No natal a Gente Vem te Buscar. 

 
É fazer parte de uma família grande, com pessoas de 
diferentes idades, pensamentos, estilos, 
personalidades, mas todos com muito respeito um para 
com o outro. É renovação, é paz, alegria, amor, 
cumplicidade, paixão. Como diz uma música: "É ter 
alguém pra contar, na indecisão, nunca se desesperar, 
sempre ali pra estender a mão" Thiaguinho.  Minha 
vida mudou, e que bom que mudou com o grupo Arte 
em Cena, eu posso ser quem sou, e não quem a 
sociedade impõe que eu seja. Ninguém me julga, 
ninguém me aponta o dedo, todos me aceitam como 
sou. 

 

19- Murilo de Oliveira Medeiros, ator do grupo desde 2012.  

Nome artístico: Murilo Medeiros 
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Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a 

Gente Vem te Buscar.  
Ser do Arte em Cena, se esta dentro não quer sair ou 
se sai nunca esquece e sofre abstinência que a arte 
pode trazer. Além de apoio e conforto que essa família 
me trouxe, me proporcionou diversos momentos de 
alegria conhecimento e orgulho, além do prazer de ter 
a sensação de trabalho cumprido, ao final de uma 
apresentação ver o público nos aplaudir. Me encorajo 
em diversas decisões e sei que a arte pode sim mudar 
vidas, muda os olhos daqueles que estão dentro ou 
daqueles que simplesmente deram uma pequena 
atenção para o nosso trabalho. Acho que ser do Arte 
em Cena é simplesmente sinônimo de orgulho, e pode 
dizer que amo o que faço e pude fazer até hoje junto a 
essa família. 

 
20- Samuel Andrade de Araújo, ator do grupo desde 2012.  

Nome artístico: Samuel Andrade 

Espetáculos: A Dama Mijona, Bruxas, Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a 

Gente Vem te Buscar.  
Estar no grupo Arte em Cena pra mim é maravilhoso, 
encontrei jeitos novos jeitos de me expressar, vocês 
são a minha segunda família, sempre estão dispostos 
a me ajudar quando necessário. Agradeço a todos pela 
oportunidade e espero ficar com vocês por muitos 
anos. 

 

21- Wesley Batista Alves, ator do grupo desde 2014, antes disso iluminador 

desde 2013.  

Espetáculos: Maçãs Boas Fora do Eixo, No Natal a Gente Vem te Buscar.  
 
O grupo Arte em Cena representa uma família, algo 
que não tenho como me expressar com palavras, pois 
este grupo me ajudou em varias ocasiões.  Me fez 
crescer, me fez ver as coisas como elas realmente 
são. Acredito  que nada seja impossível. Quando estou 
nesse grupo, sinto que estou seguro e posso confiar 
em casa um dos integrantes, e aprendi a ajudar os 
outros com a arte, ajudando a transmitir algo de bom, 
algo positivo. E não existe ninguém que possa tirar 
isso de mim.  
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4.6 Por Toda Parte 

 

Em 2014, chegou à escola um livro didático de Arte para o Ensino 

Médio, da Editora FTD, Por Toda Parte, de Solange dos Santos Utuari e cols, 

relativo ao PNLD13. Na apresentação do livro, vê-se uma fotografia da peça A 

Dama Mijona do Grupo Arte em Cena, acompanhada pelo  nome da escola: 

“Grupo Arte em Cena em apresentação da peça A Dama Mijona, de José 

Martinez e direção de Marcia Polacchini, no teatro E. E. Plínio Barreto, em 

2013”. 

 
Figura 62 – Capa e apresentação do livro Por Toda Parte 

 
   Fonte: UTUARI e cols., 2013 

 

No final do livro, que é destinado ao educador, como título “Diálogo 

com o Professor”, o Grupo Arte em Cena é novamente citado e meu trabalho 

é apresentado como exemplo de projetos teatrais na escola, inclusive com a 

publicação de parte da entrevista a uma das autoras do livro, Solange Utuari. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o 
trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos 
aos alunos da educação básica.  Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação 
(MEC) publica o Guia de Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas 
aprovadas. O guia é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, 
aqueles que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico (www.portaldomec.com.br). 
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Este acontecimento foi recebido pela escola com muita alegria e, conforme 

assinalou Maria Elisa, coordenadora pedagógica do Ensino Médio, quando os 

livros forem distribuídos para os educandos, eles terão muito orgulho de 

serem integrantes do grupo e do projeto: 
 

E eles com certeza vão ficar mais felizes quando virem os 
livros, que vai trazer a foto e a história do grupo, isso vai 
mexer com o ego dos nossos alunos: “Pô, que legal, tá no 
meu livro, adotado pelas escolas do Brasil”, acho isso muito 
importante (Maria Elisa). 

 
 

E como entender este acontecimento senão como mais uma 

ressonância do Projeto Arte Em Cena? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Pensei que fosse uma peça de escola, e fiquei surpresa, não parece 

uma peça de escola… Parece profissional.” - O comentário, feito por uma 

espectadora que assistiu ao Grupo Arte em Cena, demonstra a tendência de 

julgamentos normalmente emitidos sobre os espetáculos produzidos nas 

escolas. A saber, o de que as peças escolares são relapsas e, muitas vezes, 

conduzidas sem cuidado nos detalhes e no preparo dos envolvidos. 

Por que um espetáculo na escola tem que parecer “uma peça de 

escola”? Ou agradar somente aos pais dos educandos envolvidos, 

orgulhosos do filho que se expõe? Por que um espetáculo na escola não 

pode possuir e demonstrar os atributos de uma peça considerada 

profissional? Mas associar a uma peça profissional, ainda que pareça um 

elogio, é também um risco. Muitas peças profissionais entoam apenas o 

resultado, uma estética apelativa para o consumo.   

O termo “profissional” aqui vai além e é pronunciado no sentido da 

preocupação, do cuidado com o que se faz, com a responsabilidade de se 

fazer o melhor.  O melhor aqui tem como foco o processo de criação e não a 

imagem obtida no produto final, como já repetido inúmeras vezes ao longo 

deste estudo. O produto final, na verdade, deve ser uma consequência deste 

processo. 

Aí reside a diferença.  

O processo de criação do Grupo Arte em Cena para a montagem de 

um espetáculo tem a duração, em média, de cerca de seis meses, além de 

todo o trabalho que antes é realizado na fase iniciante e sem pretensão – e 

pressão - de uma montagem teatral.  

A partir da pesquisa realizada durante os sete anos de 

desenvolvimento pelo grupo, considero o processo de criação de suma 

importância para o teatro realizado na escola, um processo que envolve 

jogos teatrais e de improvisação, essenciais nesse processo e que 

proporcionam interações entre os sujeitos participantes e a comunicação a 

partir da imaginação e da espontaneidade. A improvisação também promove 

a mediação cultural, pois expande o pensar individual e grupal sobre os 

inúmeros temas tratados.  
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Dessa maneira, quando um texto é proposto para a montagem, atores 

e atrizes atuam livremente, longe de comportamentos rígidos marcados pelo 

compasso disciplinar da transmissão de conteúdos, o que contribui para a 

construção dos saberes. Aliás, uma das mediações que esse projeto 

possibilita é justamente com os textos que são propostos, lidos e debatidos 

entre os integrantes do grupo que, após a mediação, decidem a escolha do 

roteiro e do argumento, provocando novas experiências, novos 

compartilhamentos e formações estéticas. Nessa proposta, os educandos 

podem escolher o teatro que querem realizar na escola, tendo o educador 

como mediador do processo.  

Este encadeamento resulta em uma montagem teatral, mas que é 

aprovada, vivenciada e articulada pelos participantes. Nesse caso, a ela 

constitui-se de outro momento de mediação cultural, que abre espaços 

também para que educandos e educandas percebam todos os cuidados 

essenciais a uma produção cultural, tomando consciência da necessidade de 

um figurino adequado, elementos cenográficos, som e luzes. Assim, o 

produto final é consequência de um processo que é contínuo e renovador.  

Mesmo após a estreia, o movimento continua com ensaios, análises, 

reflexões e debates no período entre as apresentações marcadas e, portanto, 

faz sentido aos envolvidos e, por conseguinte, ao público.  

As apresentações mensais no teatro da escola são abertas à 

comunidade, previstas no projeto, com espetáculos que proporcionam a 

reflexão e o debate. Elas aconteceram com um aumento gradativo e 

considerável de público, atingindo cerca de 1500 pessoas por ano. Assim, 

atualmente o teatro na E. E. Plínio Barreto é uma realidade, integra a 

expectativa e vivência de educandos e da comunidade em geral.  

Nesse sentido,  a proposta de formação de público, de pluralidade e 

de mediação cultural foi atingida. O teatro na escola, nesse caso, tem 

proporcionado cultura, arte e entretenimento à comunidade, provando que 

projetos como esse são possíveis também em escolas públicas.  A 

experiência real e fundamentada promove um exercício de pensar sobre o 

teatro na cultura e percorre os territórios da arte, como as linguagens 

artísticas, processos de criação, forma-conteúdo, mediação cultural, 

patrimônio cultural e saberes estéticos culturais.  
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Foram inúmeras as maneiras de possibilitar a mediação cultural, o 

encontro com a arte nesse projeto. As apresentações têm despertado muitos 

debates na escola, inseridos ou não dos contextos curriculares. Inicialmente, 

acontecem após a apresentação, no próprio teatro. Mas a mediação cultural 

expande-se também de modo interdisciplinar, pois media reflexões a respeito 

de diversos temas que são levados para a sala de aula não só em Arte, como 

também em Filosofia, Sociologia, História, Língua Portuguesa, entre outras 

disciplinas. 

Conclui-se, desse modo, que o Projeto Arte em Cena realizou um 

trabalho de formação de público, educação, ética e cidadania, valorizando os 

sujeitos envolvidos. De modo semelhante, o projeto colaborou com o 

desenvolvimento do respeito dos educandos pela escola, pelos que ali se 

encontram e entre si.  Os envolvidos fortaleceram e ampliaram ativamente a 

visão de mundo e os vínculos; apoderaram-se como sujeitos, como 

educandos de escola pública; constituíram identidades e envolveram a 

comunidade nessa realidade; tudo isso por intermédio do teatro. 

Um teatro que provou ser possível na escola pública, superou mitos e 

estereótipos pré-constituídos, envolveu adolescentes de várias idades, 

educandos e ex-educandos que, interessados pelo teatro, fixam-se na escola 

e a ela retornam, contribuindo para a eficiência de uma ação educativa crítica 

e transformadora que leva ao conhecimento,  à conscientização e autonomia 

dos sujeitos. Organizada a partir do processo criativo e do fortalecimento dos 

envolvidos, o projeto encerra uma concepção histórico-cultural do 

desenvolvimento humano dentro da complexidade de uma era planetária. 

Os ex-educandos envolvidos no projeto atualmente frequentam a 

universidade, em alguns casos públicas em outros particulares, com 

autonomia, seguros de que pertencem a essa sociedade e de que podem 

fazer a diferença, tanto em seus projetos pessoais quanto nos processos 

coletivos de implementação de cidadania. Os cursos por eles escolhidos, 

dentro da área de humanas, variam: Artes Cênicas, Artes Visuais, Relações 

Públicas, Design Gráfico, Jornalismo, Direito e Publicidade. 

Atualmente o grupo conta com seis ex-educandos que frequentam a 

faculdade e que, além de atuar, contribuem para o grupo – e para a escola - 

com suas especialidades. Ou seja, o grupo incorporou novas funções, que 
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são exercidas com destreza e autonomia. Auricélio Ribeiro cursa Design 

Gráfico e, no grupo, é responsável pelas imagens utilizadas para a 

divulgação do grupo e dos espetáculos, como banners, folders, cartazes e 

capas de CD; Karoline Matias trabalha junto com Auricélio, já que faz 

faculdade de publicidade. Mauricio Haj, um dos integrantes fundadores do 

grupo juntamente com Karoline, cursa Relações Públicas e é o porta voz do 

grupo. Letícia Fialho escreve sobre o grupo e faz contatos com jornais para 

divulgar o trabalho, podendo assim exercitar a prática na área que escolheu, 

o jornalismo. Ligia Albuquerque está sempre atenta aos editais dos festivais e 

projetos que vamos participar; cursa faculdade de direito. Finalmente, Luma 

Cavicchioli cursa Artes Cênicas e, assim, traz propostas de novos jogos 

teatrais, preparo corporal e vocal. 

Em 2007, o número dos educandos de terceiro ano do Ensino Médio, 

na Escola Estadual Plínio Barreto, que prestava vestibular não ultrapassava o 

índice de vinte por cento. Em 2013, esta porcentagem saltou para cerca de 

oitenta por cento dos educandos do terceiro ano. O Projeto Arte em Cena 

não é o único responsável por este salto. Um conjunto de fatores tem 

contribuído para este índice aumentar, como o trabalho em conjunto que os 

educadores da escola tem realizado, e as políticas de governo como ENEM, 

FIES. Porém, não há dúvida de que o projeto e suas ressonâncias 

contribuíram muito para o interesse dos educandos pelos vestibulares, na 

medida em que eles passaram a acreditar que podem fazer escolhas, 

conduzir seus caminhos e alcançar seus objetivos, e que frequentar a 

universidade é possível, pois pertencem a essa sociedade. 

Para Paulo Freire, a educação pode proporcionar uma transformação 

radical da realidade, tornando-a mais humana, permitindo que homens e 

mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua história e não como 

objetos. O Projeto Arte em Cena tem comprovado esta premissa e promovido 

a experiência estética e estésica dos educandos e educandas, ampliando 

suas habilidades e sua sensibilidade, tanto como fazedores quanto como 

leitores de práticas artísticas, ante a potencialização da contextualização e da 

pesquisa a partir da prática de liberdade.  

As aulas de teatro semanais para os educandos da E. E. Plínio 

Barreto, denominados “iniciantes”, com o apoio do Grupo Arte em Cena, 
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aconteceram como previsto, com o número de interessados em participar 

aumentando ano a ano. O trabalho do Grupo Arte em Cena também 

aconteceu com pesquisas sobre teatro, montagens e apresentações, por 

meio da autonomia, em um processo dialógico-crítico-participativo, 

fortalecendo-os como produtores de arte e cultura dentro da pluralidade 

cultural.  

O Projeto Arte em Cena tem possibilitado a interdisciplinaridade, 

paralelamente. Com efeito, outras atividades na escola passaram a 

despontar, trabalhos escolares realizados pelos educandos no teatro, 

trabalhos interdisciplinares e interação maior entre os educadores com apoio 

da equipe. O teatro como linguagem foi apreendido pelos educandos e 

educandas, que fazem uso deste meio constantemente em trabalhos de 

diversas disciplinas do currículo escolar. Ou seja, são jovens que se 

descobriram como produtores de cultura, como sujeitos e não como objetos 

da aprendizagem. 

Pude confirmar, durante os anos que pesquiso a prática teatral, que 

frequentar o teatro e/ou assistir espetáculos na própria escola é fundamental 

para iniciar a formação e ampliação de um repertório cênico-cultural, como 

também para ampliar o conhecimento sobre diferentes temas e 

acontecimentos, propiciando a criação de um discurso próprio, possibilitando 

uma visão imediata da realidade, transformando o educador, a escola e até 

mesmo os educandos em primeiros mediadores. 

A conclusão aqui não representa o término do estudo, mas anotações 

do percurso estruturadas analiticamente e que revisitam o percurso do 

trabalho. 

Conforme previsto, nesta pesquisa-ação aliada à pesquisa etnográfica, 

o processo funcionou como uma análise e avaliação das práticas que 

aconteceram em um trabalho contínuo. A avaliação das ações realizadas 

pelos sujeitos por meio da auto-observação e da observação de outros foi 

realizada, levando-os a refletir sobre as transformações que as ações 

práticas produzem na realidade; a reconstruir suas percepções e construir 

novas teorias sobre as práticas; trocar e analisar intersubjetivamente suas 

compreensões.  
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Ao incorporar a reflexão cotidiana como atividade inerente ao exercício 

de suas práticas, a reflexão sobre a prática transcendeu os aspectos das 

montagens teatrais, da sala de aula e conteúdo curricular, e atingiu um nível 

de reflexão sobre os princípios éticos e políticos da sociedade. Isso ficou 

claro nas montagens do Grupo Arte em Cena, principalmente no ano de 

2013, com o espetáculo Maçãs Boas Fora do Eixo, em que o grupo, mais 

maduro, pôde, enfim, realizar um trabalho de criação coletivo. 

Os festivais de teatro estudantis, com certeza, contribuíram 

imensamente para o amadurecimento e crescimento do grupo, 

principalmente por meio dos debates, pelo contato com outros grupo, outros 

espaços, outros públicos. Festivais são espaços únicos de aprendizagem e, 

com eles, vieram também os prêmios. Até outubro de 2014, o Grupo Arte em 

Cena totaliza mais de 40 troféus. Esses troféus não são apenas objeto e 

adereço para exibição. Constituem o símbolo efetivo do processo ativo e 

contínuo integrado pelos envolvidos, denso de conteúdo e de sentidos e que 

ressoa significativamente em suas vidas. Os festivais de teatro estudantis e 

os prêmios recebidos deram credibilidade, legitimidade ao trabalho, 

fortaleceram o grupo e não ficaram no departamento competitivo de escolas. 

Segundo o corpo docente, “com eles vieram doses cavalares de injeção de 

ânimo para os alunos, para os professores e para toda a escola”.  

Participar de festivais estudantis tornou-se uma marca da própria 

escola, algo próprio “Plínio Barreto” e muito positivo, inclusive para os 

estudantes que não faziam teatro, conforme afirmou, novamente, o próprio 

corpo docente da instituição. Por quê? Simples, trata-se de uma escola 

valorizada, com valores abstratos constituídos e sentidos, não valores 

atribuídos.  

O que se observa é uma escola que cria, em seu espaço, uma nova 

ambientação. É possível afirmar que se reduziu o vandalismo e os momentos 

de "clima pesado". Obviamente, temos problemas na escola, sim, lidamos 

com seres pensantes, com o mundo e suas interferências, mas o fato é que 

existe a melhora da escola como um todo e isso não é pouco. Vai além, o 

ambiente se torna um espaço para a discussão dos próprios problemas e 

pela busca de soluções.  
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Nesses anos, pude verificar também a importância dos festivais 

estudantis, sobretudo pela contribuição com a manutenção de grupos de 

teatro nas escolas, para a formação de público e para o acesso à cultura pela 

sociedade em geral, assim como pretendia Paschoal Carlos Magno.  

Ao mesmo tempo, uma questão me inquieta: por que iniciativas como 

essas possuem tão pouco apoio, o que representa, a cada ano, o recomeço 

de uma nova luta? Fica claro que os festivais de Sorocaba, Bauru 

Pindamonhangaba acontecem, principalmente, devido ao esforço pessoal de 

nomes como Junior Mosko, Marly Bonome, Renan Teixeira, Ediléia Salgado 

e todos aqueles que colaboram com o teatro estudantil no país. 

Os atores e atrizes do Grupo Arte em Cena são elogiados pelo público 

e crítica, uma vez que sempre que se apresentam, seja em festivais, seja em 

universidades ou escolas. O trabalho se constitui verdadeiramente, ou seja, 

pode-se conferir verdade em cena, atores e atrizes servem-se em seus 

momentos de criatividade, comungam a vivência e a experiência realizada, 

estabelecem ligação entre a vida interna e externa pela experiência. 

Neste trabalho, busquei desenvolver uma metodologia diferenciada 

que pudesse contribuir de maneira original com o estudo das artes e do 

teatro. Para tanto, estabeleci um diálogo entre Lev Vigotski e Constantin 

Stanislavski ao tratar do processo criativo e do teatro, com atenção na 

utilização de traduções seguras de suas obras, já que o pensamento e 

prática de ambos foram muito prejudicadas no meio acadêmico e profissional 

em razão dos equívocos na transplantação da linguagem. Portanto, é preciso 

muito cuidado ao estudar Stanislavski, no sentido de identificar quais 

realmente eram seus princípios e não cair em uma “gramática da 

interpretação” simplificada. Esse cuidado sempre tivemos.  

A atuação em nossas montagens, assim como o trabalho com os 

iniciantes, é sempre um ponto valorizado em nosso grupo. Atores e atrizes se 

dizem seguros em cena para poder criar livremente, utilizando as 

circunstâncias e a imaginação livre, e o processo criativo de acordo com 

Vigotski. Portanto, confirmo que o diálogo entre Vigotski e Stanislavski é 

possível e que o “sistema” tem funcionado. Sistema proposto por Stanislavski 

e que procuro adaptar à realidade de nosso grupo de educandos e 

educandas. No Arte em Cena, procuramos um equilíbrio entre a experiência 
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interior e exterior durante todo o processo criativo e entendemos o espetáculo 

também como parte do processo, com atores e atrizes criando e recriando 

personagens a cada apresentação, em um desenvolvimento coletivo de 

criação do espetáculo. 

Paralelamente, a direção da escola também percebeu a seriedade do 

projeto e o apoiou, assim como todos o funcionários, educadores e a diretoria 

de ensino, o que deixa claro a importância de um trabalho coletivo sério e do 

comprometido para que um projeto atinja seus objetivos.   

 A arte age rápido, o teatro conquista, envolve todos aqueles que estão 

próximos a ele. Foi o que aconteceu e tem acontecido, com toda a escola 

envolvendo-se no processo criativo e, por meio dele, constituindo o 

reconhecimento de um pertencer à sociedade. Essa rapidez pôde ser 

conferida continuamente com os iniciantes que, em apenas dois encontros, já 

demonstram mudanças de comportamento na escola e no cotidiano, e agem 

com mais segurança e autonomia. Daí a importância de projetos dentro da 

escola, principalmente dentro da escola pública.  

 Neste trabalho pude concluir a importância dos projetos na escola 

envolvendo arte, independente das aulas, mas ligados a elas. O teatro na 

educação, por exemplo, na maior parte das vezes, é reduzido à concepção 

ligada apenas à um recurso didático, isto é, um meio eficaz para alcançar 

conteúdos de outras disciplinas do currículo escolar. De fato, o teatro, quando 

utilizado por outras disciplinas, auxilia muito o processo de aprendizagem. 

Entretanto, o teatro precisa ser trabalhado como conteúdo específico, com 

uma linguagem acessível a todo ser humano que, quando assimilada, é 

apreendida e relançada para outras áreas do conhecimento, de maneira 

verdadeiramente interdisciplinar. 

A intenção aqui não é pensar no teatro em projetos como Escola da 

Família ou Escola de Período Integral, pois este não foi o foco desta pesquisa 

e portanto não teria condições de debatê-los. Mas sim propostas como do 

Projeto Arte em Cena, que partem do interesse de educadores e educandos 

e assim podem atender suas necessidades e expectativas.  

O teatro por meio da prática de liberdade pôde, pode e poderá 

proporcionar a oportunidade à adolescentes de várias idades, educandos da 

escola pública, que atuam ou não no teatro; aumentar sua capacidade de 
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criação, e permitir a eles desenvolver suas potencialidades, ampliar as 

possibilidades para que vivam na sociedade atual com participação ativa, 

integrados a ela com mais humanização, conhecimento, conscientização e 

autonomia. 

Essa é a peça da nossa escola, viva e que transcrita no papel ressoa 

as nos muros da escola que se abrem e que se revela EDUCAÇÃO.  

. 
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