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Uma das frustrações do ensino como ocupação e profissão é a
extensa amnésia individual e coletiva, a consistência com que
as melhores criações dos educadores são perdidas por seus
pares tanto contemporâneos como futuros. Ao contrário de
campos como a arquitetura (que preserva suas criações em
plantas e edifícios), o direito (que constrói uma literatura de
casos com opiniões e interpretações), a medicina (com seus
registros e estudos de caso) e até mesmo o xadrez, o bridge ou
o balé (com suas tradições de preservar tanto os jogos
memoráveis como as performances coreografadas por meio de
formas inventivas de notação e registro), o ensino é conduzido
sem a audiência de seus pares, carece de uma história da
própria prática.
Lee S. Shulman
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RESUMO
Como o professor fundamenta a ação docente e avalia os resultados do processo ao
trabalhar com teatro na escola? Este estudo tem por objetivo analisar a trajetória
docente de Francisco dos Santos Cardoso; busca dar visibilidade ao caso de um
professor que é feliz na profissão, atuando na escola pública por opção e que vem
encontrando meios de desenvolver um bom trabalho dentro das condições que lhes
são oferecidas. Pesquisa de natureza qualitativa, o tema é teatro na educação básica.
Procura, dentre outros objetivos específicos, analisar a prática de Francisco na Escola
Estadual de Ensino Integral Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, verificando como
ensina e como aprendeu a ensinar teatro. Fundamenta-se teoricamente em Lee. S.
Shulman, Linda Darling Hammond, Antônio Nóvoa, Maria da Graça Nicoletti Mizukami,
Paulo Freire, Flávio Desgranges, Ricardo Japiassú, Jorge Larrosa, Fernando Peixoto,
Margot Berthold, Alexandre Mate, Cláudia Valentina Assumpção Galian, Elba Siqueira
de Sá Barretto e Kátia Regina de Sá, Paulo Romualdo Hernandes, Maria Cristina
Celbusky, Fanny Abramovich, Yan Michalski, Carminda Mendes André e Agnaldo
Aparecido Geremias. Metodologicamente, apresenta uma narrativa com base em
estudo de caso. Para isso, respalda-se nos dados coletados por meio de entrevista
com 37 questões semiestruturadas realizadas com o professor, questionários
entregues aos alunos da Escola Estadual de Ensino Integral Carlos Maximiliano
Pereira dos Santos que participaram da disciplina eletiva “Teatrando” durante o ano
letivo de 2017 e registros em diário de campo sobre como esses encontros
aconteceram. Os resultados obtidos permitem afirmar que é possível promover um
ensino de teatro de qualidade na escola pública dissociado à disciplina de Arte e que
não há apenas uma forma de se fazer teatro na escola; o professor aprende ao ensinar
por meio de reflexões sobre sua prática; a base para ensinar, na qual o pensamento
do professor é o elemento central do ensino, é constituída por vários tipos de
conhecimento.

Palavras-chave: Teatro na escola. Educação básica. Formação de professores.
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ABSTRACT
How does the teacher base the teaching action and evaluate the results of the process
when working with theater in the school? This study aims to analyze the teaching
trajectory of Francisco dos Santos Cardoso; seeks to give visibility to the case of a
teacher who is happy in the profession, acting in the public school by choice and who
has been finding ways to develop a good job under the conditions that are offered to
them. Research of qualitative nature, its theme is theater in basic education. It seeks,
among other specific objectives, to analyze the practice of Francisco in the State
School of Integral Education Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, verifying how he
teaches and how he learned to teach theater. It is theoretically based on Lee S.
Shulman, Linda Darling Hammond, Antônio Nóvoa, Maria da Graça Nicoletti Mizukami,
Paulo Freire, Flávio Desgranges, Ricardo Japiassú, Jorge Larrosa, Fernando Peixoto,
Margot Berthold, Alexandre Mate, Claudia Valentina Assumpção Galian, Elba Siqueira
de Sá Barretto and Kátia Regina de Sá, Paulo Romualdo Hernandes, Maria Cristina
Celbusky, Fanny Abramovich, Yan Michalski, Carminda Mendes André and Agnaldo
Aparecido Geremias. Methodologically, it presents a narrative based on a case study.
To this end, it is supported by the data collected through an interview with 37
semistructured questions made with the teacher, questionnaires delivered to the
students of the State School of Integral Education Carlos Maximiliano Pereira dos
Santos who participated in the elective course "Teatrando" during the school year of
2017 and field diary records on how these encounters took place. The results obtained
allow to affirm that it is possible to promote a quality theater teaching in the public
school dissociated to the discipline of Art and that there is not only one way of doing
theater in the school; the teacher learns by teaching through reflections on his practice;
the basis for teaching, in which teacher thinking is the central element of teaching, is
made up of various types of knowledge.
Keywords: Theater in the school. Basic education. Teacher training.
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APRESENTAÇÃO
A escola do século XXI precisa centrar-se na aprendizagem dos alunos.
Necessita de professores competentes, capazes de organizar o espaço educativo
considerando os conhecimentos dos estudantes, mas ampliando-os do mesmo modo
(NÓVOA, 2007). A escola precisa enxergar-se como instituição fundamental à
construção de um conhecimento impossível de ser conquistado em outros espaços.
A escola precisa de professores competentes.
Um professor competente possui a base de conhecimento necessária para
ensinar que inclui, dentre outras características, a consciência de pertencimento a
várias comunidades distintas, porém inter-relacionadas: Micro, relacionada à sala de
aula; Midi, relacionada à escola ou rede de escolas; Mini, relacionada à comunidade
local; Macro, relacionada à profissão e às políticas públicas que envolvem a educação
(SHULMAN, 2014). O que significa dizer que um professor não trabalha sozinho, ao
contrário, influencia e é influenciado pelos diferentes contextos e, como profissional
que é, precisa contribuir para a construção do conhecimento de sua área de atuação.
O presente estudo, dividido em quatro capítulos, analisa a trajetória profissional
de Francisco dos Santos Cardoso. Aborda sua vida profissional desde o início da
carreira discorrendo sobre o modo como aprendeu e tem aprendido a ser professor
de teatro.
No primeiro capítulo “Por onde passei, o que descobri e o que fiz” são
apresentados os motivos que levaram à escolha do tema Teatro e Educação, como
se deu o processo de revisão bibliográfica, as descobertas desta fase, a reformulação
do problema, como o professor que se tornou o objeto de pesquisa foi encontrado,
objetivos do geral aos específicos, justificativa do problema, descrição da metodologia
utilizada e apresentação do universo da pesquisa.
No capítulo 2, intitulado “Teatro: da origem ao que se espera dele na escola” é
feito um breve panorama histórico do teatro da Antiguidade até os dias atuais tratando,
por fim, da visão de alguns autores sobre a prática teatral e o que esperar dela quando
realizada na escola.
No capítulo 3, “O caso Chico: Teatro na escola e desenvolvimento profissional
da docência”, coração do estudo, é feita uma narrativa analítica sobre a história de
Francisco desde o início na carreira docente. Neste capítulo é discutido o modo como
o professor aprendeu a dar aulas de teatro. Para isso, são utilizados dados da
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entrevista com 37 questões semiestruturadas realizada com o professor e registros
das oficinas de teatro com alunos de 11 a 15 anos na Escola de Ensino Integral Carlos
Maximiliano Pereira dos Santos durante o ano letivo de 2017.
No capítulo intitulado “Para finalizar, sobre o que vi, diante do que li, mais
alguns apontamentos” considerações finais são apresentadas relacionando os dados
coletados com os estudantes por meio de questionário, a política pública na qual a
escola encontra-se inserida e o trabalho docente de Francisco neste contexto.
Nos apêndices, encontram-se os questionários aplicados aos alunos, o roteiro
da entrevista feita com o professor e o termo de cessão de imagem entregue aos
estudantes para a utilização das fotos e vídeos feitos durante as aulas.
Por fim, nos anexos encontram-se o formulário de escolha das disciplinas
eletivas preenchido pelos alunos no início do ano, as letras das músicas trabalhadas
por Fabiana, professora de inglês com quem Francisco estabeleceu parceria para
desenvolver as oficinas da disciplina eletiva “Teatrando” em 2017, cujo tema foi
“musicais em inglês”, e as ementas da disciplina apresentadas à coordenação da
escola pelos professores.
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CAPÍTULO 1
POR ONDE PASSEI, O QUE DESCOBRI E O QUE FIZ
Ingressei no Mestrado com o objetivo de investigar sobre as contribuições da
comédia teatral para a formação crítica e letramento dos educandos do ciclo
intermediário do Ensino Fundamental (4º, 5º e 6º anos). Pretendia dar continuidade
aos estudos realizados durante a graduação concluída em 2007, na qual um Trabalho
Gradual Interdisciplinar (TGI) de tema parecido foi entregue à Universidade
Presbiteriana Mackenzie como condição necessária à conclusão do curso de
Pedagogia. Ansiava aprofundar-me sobre o tema. Este desejo, contudo, não foi
repentino. Antes, foi necessário ter alguns anos de efetivo exercício como professora.
Na infância e adolescência, queria ser atriz. O início na carreira do magistério
se deu por esse desejo, confesso. Sempre fiz teatro na escola e quando soube por
uma professora da oitava série que ganharia uma bolsa de estudos se estudasse para
ter a mesma profissão que ela no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento
do Magistério (CEFAM)1 pensei logo que poderia utilizar o dinheiro para pagar meu
curso de teatro. E assim fiz durante todo o Ensino Médio. No último ano, entretanto,
aconselhada por minha mãe que, preocupada com o meu futuro, dizia que eu deveria
ter “uma profissão de verdade”, “um plano B”, nessas coisas da vida, prestei vestibular
para Pedagogia e Artes Cênicas, mas, aprovada apenas pelo plano B de minha mãe,
leciono até hoje. Quanto ao teatro, este ficou para segundo plano.
Trabalho na rede pública estadual de São Paulo há onze anos. Na rede municipal
há dois. No primeiro emprego atuei em classes do primeiro ao quinto ano, passando
por todos os anos. Já no segundo, trabalhei com Educação de Jovens e Adultos (EJA)
em duas classes de alfabetização antes de passar a atuar apenas em classes do
Ensino Fundamental I. Não fiz minha carreira, porém, apenas em sala de aula.
Trabalhei com formação continuada de professores enquanto estive por três anos na
coordenação do primeiro ciclo do Ensino Fundamental na Escola Estadual Luís
Gonzaga Travassos da Rosa, localizada no Jardim Novo Morumbi, bairro da periferia
da zona sul de São Paulo e fui Orientadora de Estudos de professores da Diretoria de
1

Projeto de Escolas Estaduais de período integral e Ensino Médio profissionalizante, proposto pelo Ministério da Educação.
Em São Paulo, escolas criadas no governo de Orestes Quércia, a partir do Decreto 28.089 de 13 de janeiro de 1988,
regulamentadas pela Resolução SE 14/88 de 28 de janeiro de 1988 e extintas na primeira metade dos anos 2000. Tinham o
objetivo de melhorar o ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, a partir do investimento na formação
de profissionais do magistério, garantindo para isso estudo de práticas pedagógicas, estágios supervisionados e bolsas de
estudos.
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Ensino Sul 1 do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa
do Governo Federal.
Outra confissão: gostei da sala de aula. Gostei do contato que tive com os
alunos, do que demonstraram ser capazes de me ensinar e eu a eles. Gostei das
ideias que tivemos, dos projetos que desenvolvemos, de pensar sobre maneiras de
ajudá-los a progredir. Talvez por isso, a coordenação pedagógica tenha acontecido
na minha vida assim como aconteceu a orientação de professores dentro dos
preceitos do programa do Governo Federal: “acidentalmente”, porque, uma vez que
tornei-me professora, por pretender levar em paralelo as atividades de atriz, também
não almejava galgar funções ou cargos na educação.
O fato é que na ausência de outra pessoa para assumir a coordenação da
escola, para onde retornava após um tratamento oncológico, em 2012 fui incentivada
pelas colegas que precisavam de apoio e liderança a ocupar a função e uma vez
nela, participando das reuniões de formação de coordenadores semanalmente na
Diretoria de Ensino Sul 1, fui convidada pelo núcleo pedagógico para participar do
grupo de estudos para a formação de orientadores do PNAIC, oferecidas pelo
Ministério da Educação (MEC), por intermédio primeiro da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCAR) e depois da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP).
Essas duas experiências foram fundamentais ao meu retorno à Universidade para
um curso stricto sensu pois, comecei a perceber pelas devolutivas que recebia dos
grupos que coordenava e orientava que era, ao contrário do que sempre havia
pensado, capaz de lidar com professores. Dei-me conta da importância da
coordenação para o estabelecimento de um trabalho mais integrado entre turmas,
para a proposta de discussões que levassem o grupo à reflexão sobre o que seria
necessário fazer para ajudar nossos alunos a aprender. Permiti a troca de
experiências, promovi o estudo de autores que embasam a proposta pedagógica da
Secretaria Estadual de Educação (SEE), estudamos guias de orientação, traçamos
metas. Brigamos. Choramos. Rimos. Nos tornamos uma equipe. Imperfeita, é
verdade, mas onde antes funcionavam “várias escolinhas” passou a existir de fato,
um ciclo. E, no que se refere à turma do PNAIC, ao deparar-me com profissionais de
várias escolas, tive o desafio de conquistar a confiança do grupo, conhecendo cada
integrante aos poucos. Escutei muito mais do que falei e para além das discussões
que tivemos sobre o material do Governo Federal ficou a lembrança do respeito que
tive do grupo com o meu trabalho; ficaram as histórias que escutei, os
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questionamentos sobre quem eu era, se era de alguma universidade e o incentivo:
“Menina, você precisa querer mais".
Na verdade, ao lidar com professores, deparei-me com uma situação nunca
vivida no trato com crianças: existiam “alunos” mais sabidos do que eu, com uma vasta
experiência pessoal e profissional. Pessoas que eram de diferentes classes sociais,
com histórias muito distintas e conhecimentos práticos que iam além dos meus.
Como orientadora de estudos do PNAIC com turma atribuída estive por um ano,
mas como Professora Coordenadora Pedagógica (PCP) estive por três e para
continuar fazendo “a diferença” para a minha equipe e por meio dela, para os alunos,
precisava estudar. Por isso, certa de meu inacabamento, como diria Paulo Freire, e
na busca pela ampliação dos meus conhecimentos para então tentar contribuir para a
ampliação do de pessoas responsáveis por ampliar os conhecimentos de alunos como
um dia eu fui, oriundos de bairros semelhantes ao que cresci, busquei o mestrado e
cheia de expectativas e orgulho por conseguir ingressar, cursei as disciplinas e
cheguei à dissertação.
O tema, no entanto, para além do profissional, sempre esteve relacionado à
minha trajetória de vida.
Teatro é uma paixão desde os seis anos de idade quando ao assistir Alice no
país das maravilhas, o encanto foi inevitável. Paralelamente às atividades como
professora formou-se também uma atriz, ainda que de horas vagas. Como dito acima,
o fazer teatral sempre esteve presente em minha vida. Lembro-me vagamente de
encenar peças em datas comemorativas na Escola Municipal de Educação Infantil em
que estudei, EMEI Carlos de Laet, mas com mais clareza de quando mais tarde, na
segunda série, para uma Mostra Cultural da Escola Estadual Professor Flávio José
Osório Negrini (Negrini), escola em que estudei dos 7 aos 14 anos, a professora Maria
do Carmo, propôs que encenássemos um episódio do seriado Chaves - exibido até
hoje pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) – o qual meus colegas e eu
assistíamos todos os dias ao retornarmos para casa após a aula, na hora do almoço.
No dia seguinte à proposta, levei pronta uma adaptação e contei entusiasmada à
professora e aos colegas sobre o que tinha feito.
“A peça” adaptada e ensaiada por crianças de oito anos, algumas sem sequer
terem colocado os pés em um teatro antes, com referências dramatúrgicas de
televisão, “saiu” algumas semanas depois e virou história contada por nós, que
crescemos e estudamos juntos por mais alguns anos. A partir disso, para todos os
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trabalhos queria apresentar uma peça. E os professores incentivavam para minha
alegria e tristeza dos amigos que, vez ou outra, cansavam-se de tanto exibicionismo.
Ainda no “Negrini” escrevi uma peça na oitava série, encomendada pela direção,
que objetivava conter a indisciplina e violência dos alunos. Tudo aconteceu naquele
ano. Uma menina, cujo pai era policial, levou um spray de gás lacrimogênio para a
escola e o apertou dentro da sala. Os estudantes passaram mal e começaram a
vomitar. Da janela da sala que dava para o corredor debaixo, meus colegas e eu
assistimos a correria e desespero dos professores; os meninos entravam no banheiro
feminino escondidos para fumar cigarros durante o recreio; no período noturno, alunos
soltaram rojões no banheiro masculino e acabaram com o que restava dos
revestimentos das paredes; todos os dias havia uma briga que começava no intervalo
e terminava em luta em frente à escola ou na rua debaixo à ela na hora da saída; no
pátio, guerra de mexerica, pão com manteiga, gelatina, macarrão; os computadores
da escola foram roubados; advertências, convocações, suspensões.
Em meio ao caos, a mesma professora que me falou sobre o CEFAM, professora
Sueli, informou à direção da escola, em reunião pedagógica imagino, sobre mim: uma
menina que gostava de teatro. Fui convidada a escrever um texto “moralizante”.
Passei em todas as salas anunciando que para os ensaios haveria dispensa das
aulas. Muitos alunos aderiram ao projeto. A peça saiu. Com alunos mais interessados,
outros menos, mas saiu. Apresentamo-nos no pátio. Nem todos chegaram ao final do
processo. Alguns colegas foram convidados a se retirar da escola. Outros
abandonaram o “projeto” porque a peça era chata. Eu tinha quatorze anos e até hoje
não sei se a medida surtiu o efeito que a direção e os professores queriam.
No mesmo período a escola passou a ficar aberta nos finais de semana e soube
de “um Paulo” que era universitário e dava aulas de teatro aos sábados. Fui informada
de que ele queria falar comigo. Compareci. Ele era professor de teatro e queria que
eu recrutasse meus colegas porque precisava formar turma. Aceitei. Conseguimos um
grupo e depois que a peça ficou pronta, a partir de um texto que escrevemos
coletivamente, apresentamos em outra escola que também mantinha o projeto.
Mandaram um micro-ônibus e lanche. Sentimo-nos profissionais. Eu mal podia conter
a emoção. Tenho fotos, mas não lembro do texto. Era algo sobre namoro.
No final daquele ano ainda ajudei na organização da nossa formatura. Foi o meu
último ano no “Negrini”. Lugar em que, apesar dos problemas, meus colegas e eu
fomos muito felizes.
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A passagem pelo Ensino Fundamental deixou marcas profundas, mas não podia
permanecer ali. Tinha um sonho para realizar e queria mais. Meu irmão havia se
tornado o orgulho dos meus pais dois anos antes ao ingressar, aos quatorze anos, no
SENAI Ary Torres. Iria estudar para ter uma profissão e nas férias de julho, trabalharia
na BOSCH São Paulo, empresa na qual meu pai trabalhava como mecânico de
manutenção. “Terá um futuro se tiver cabeça”, meus pais diziam. Eu também queria
ter.
Queria fazer teatro, mas não queria parar a natação que minha mãe, caixa de
banco, pagava para mim desde que tinha oito anos, num colégio particular que ficava
na Avenida João Dias. Ele ainda está lá. Afinal, e se decidisse virar uma nadadora
profissional? Temos muitos sonhos nessa idade.
Meus pais também queriam que estudasse inglês, mas para o lugar onde estava,
no qual o rap dos Racionais imperava, os anseios eram outros. Eu queria falar e havia
descoberto que o teatro podia ser meu instrumento.
Queria ser atriz, não queria deixar de nadar e meus pais queriam que estudasse
outra língua, por isso quando soube do CEFAM agarrei-me com unhas e dentes à
possibilidade de ganhar dinheiro.
Aos quatorze anos prestei “vestibulinho” para iniciar o Ensino Médio na unidade
Itaim-Bibi do CEFAM na pretensão de pagar o curso de teatro com a bolsa de estudos
que receberia do governo. E assim fiz. Em fevereiro do ano 2000 comecei a estudar
para ser professora e em março já estava matriculada num curso profissionalizante
de teatro que cursava aos sábados no período da tarde.
Foi quando, em meados de abril, não me lembro bem, um professor de História,
que não era o meu, passou na minha sala para falar sobre uma peça de teatro que
faria com quem se inscrevesse e cujos ensaios seriam nas manhãs de sábado no
auditório da escola. Chico Cardoso, conhecido na escola por Francisco, passou a ser
chamado pela turma de teatro de sábado de Chico e por mim de “Fran-fran”.
Francisco dos Santos Cardoso e Sabrina Caires - sua parceira de teatro amador
na época – apresentaram-me à Chopin, Nelson Rodrigues, Castro Alves, Frederico
Garcia Lorca, Oscar Von Pfuhl, Plínio Marcos, dentre outros, além de terem me
proporcionado ser também agente difusora de cultura (é assim que vejo) enquanto
estivemos em cartaz no Parque Ecológico do Guarapiranga, localizado no Jardim
Ângela, bairro da periferia de São Paulo, por quase dois anos. Foi com eles que
aprendi a ter disciplina para estudar as personagens; com eles aconteceu a primeira
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apresentação em um teatro de verdade; estive em temporada pela primeira vez;
participei de festivais estudantis e apresentei-me em bibliotecas. Conheci a cidade de
São Paulo indo de um lado a outro, cheia de figurinos e objetos de cena, de transporte
coletivo ou com o auxílio da carona dos meus pais. Estudar no CEFAM e ter conhecido
essas duas pessoas foi fundamental para a ampliação do meu repertório literário,
musical, teatral e, portanto, cultural. Fui do rap dos Racionais, Legião Urbana (que
conhecia muito bem!) e músicas americanas da década de oitenta e noventa que
escutava e cantava sem entender uma só palavra porque não falava inglês, aos
clássicos da Música Popular Brasileira, Chico Buarque, Gal Costa, Gilberto Gil,
Bethânia, Cartola...alguns que de longe ouvia meu pai escutar, outros que conheci e
comecei a escutar para ter sobre o que conversar com meus novos amigos. Cumpriase ali, ainda que em dias não letivos, a função social da escola que é a de partir do
conhecimento preliminar do aluno reconhecendo-o como sujeito para então ampliar
seu repertório e visão de mundo. Ambos foram meus “intercessores” de acordo com
Demarchi (2014) que utiliza o conceito de Deleuze e Gattari (apud DEMARCHI, 2014,
p.71) para ressaltar a importância de “companheiros que vamos encontrando pelos
caminhos da vida e com os quais é possível estabelecer relações de profunda troca”.
O “Nau de loucos”, grupo de teatro estudantil, nasceu da peça de mesmo nome
que montamos no primeiro ano em que estudei no CEFAM. Tenho fotos desse
período. Tão escuras e amadoras quanto o grupo formado, principalmente, por
meninas.
Depois de um tempo, unimo-nos ao “Muito Além da Estação da Luz” – grupo
liderado por Chico Cardoso e Sabrina Caires – e passamos a trabalhar todos juntos
no parque mencionado anteriormente. Foi a primeira experiência de teatro de grupo
que tive. Maravilhosa. Com eles permaneci por quatro anos. No terceiro ano, no
entanto, precisava dedicar-me aos estudos para passar no vestibular.
A rotina era intensa. Estudava de segunda à sexta das 7h às 18h no CEFAM e
a noite fazia cursinho das 19h às 23h. Aos sábados de manhã ensaiava no Parque
Ecológico do Guarapiranga e à tarde seguia para o Teatro-escola Macunaíma, cuja
unidade principal localiza-se na Rua Adolfo Gordo, no bairro Campos Elíseos. Aos
domingos tínhamos apresentações ao público do parque.
O plano B de minha mãe, agora percebo, começava a se estruturar ali. Como
disse, ao prestar vestibular, não passei para Artes Cênicas na Universidade de São
Paulo (USP), entrei na Pedagogia do Mackenzie e meus pais ficaram, de fato,
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orgulhosos. Costumo dizer que sou fruto de muitas horas-extras de trabalho dos meus
pais que pagaram as mensalidades do curso e me deram forças quando fui educadora
universitária do Programa Escola da Família2 por um ano. Não podia desapontá-los.
Meu irmão e eu pertencemos à primeira geração da família a cursar o ensino superior.
Fiz exatamente o que se espera de um filho, imagino, consciente das condições da
casa em que mora, nessa situação: estudei.
No segundo ano de faculdade, como tinha magistério, logo estava fazendo
estágio remunerado e no terceiro ano prestei concurso estadual para provimento de
cargos de Professor de Educação Básica I. Passei e continuo na escola em que
ingressei até hoje.
Na ocasião da escolha de um assunto para tratar no trabalho final da graduação,
escolhi teatro na educação por tudo o que acabo de relatar. Precisava de um tema
que fizesse sentido para mim, antes de tudo. Teatro faz parte da minha história.
Educação faz parte da minha vida. Se não tivesse um dia desejado ser atriz, jamais
teria estudado para ser professora. Um plano B que passou a ser o A. Uni os dois e
nessa empreitada tive a ajuda da Profª Aralys Borges de Freitas, minha orientadora
na época. Tratamos sobre a formação crítica de educandos a partir do trabalho com
a comédia teatral na escola. Na minha apresentação fui elogiada pela banca e
incentivada a fazer mestrado. A ideia adormeceu e acordou somente após alguns
anos em sala de aula e a experiência que tive com formação de professores.
Ao procurar por um curso de pós-graduação, deste modo, voltei a pensar no
teatro como uma possibilidade de pesquisa. Havia acabado de acompanhar o projeto
“Teatro de Leitores” do Programa Ler e Escrever, destinado ao quarto ano, para
aprimoramento da fluência leitora e verificado o avanço dos alunos, a partir da leitura
sistemática de peças de teatro. Juntos, as professoras e os alunos, procuraram textos
infanto-juvenis, estudaram autores e leram muito.

Esse trabalho resultou numa

apresentação às demais turmas e presenciei a satisfação dos meninos e da
professora durante todo o processo porque surtia o efeito esperado: os alunos liam
cada dia melhor.
O teatro havia sido utilizado como um bom recurso para a aprendizagem.
Lembrei-me do meu trabalho de conclusão de curso e voltei à academia com o objetivo
de retomá-lo. Pretendia tratar sobre a importância do trabalho com a comédia teatral

2

Sobre este programa, será dada uma explicação maior mais abaixo.
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para o letramento e pensamento crítico de alunos do quarto ano do ensino
fundamental. Voltei ao Mackenzie, para o programa de Mestrado em Educação, Arte
e História da Cultura, certa de que bastaria um aprofundamento sobre o que já havia
feito. Não foi bem assim.
Meu intuito foi sendo alterado à medida em que o aprofundamento sobre o tema
Teatro e Educação aconteceu, conforme cursava as disciplinas propostas pelo
programa e a partir das conversas com a Profª Maria da Graça Nicoletti Mizukami,
minha orientadora, que ao saber sobre minha experiência com formação continuada
de professores, incentivou-me a encontrar um professor que desenvolvesse um
trabalho sistemático com teatro na escola e a pensar na possibilidade de investigá-lo.
Lembrei de Francisco.
Retomei o antigo trabalho e ao fazê-lo, percebi que ainda na graduação havia
descoberto que acreditava (e ainda acredito) no poder transformador do teatro por
corroborar com as ideias de Peixoto (1980) de que o teatro por intermédio de sua
plateia transforma a sociedade. Além disso, também concordava (e concordo) que no
teatro do oprimido proposto por Augusto Boal, a transformação dos sujeitos envolvidos
nesse processo é inevitável, tanto do ponto de vista de quem faz, quanto do ponto de
vista de quem assiste. Então, comecei a questionar, se isso era verdade não haveria,
portanto, um tipo específico de teatro. Na realidade, o fato de se trabalhar com o teatro
na escola já contribuiria para a formação de cidadãos capazes de refletir sobre o
mundo para atuarem efetivamente sobre ele e, sendo assim, por que defender a
comédia teatral em detrimento de outras linguagens? O que diziam os colegas que se
debruçaram sobre o assunto ao longo dos anos? O que defendiam? Afinal, o tema
seria mesmo relevante aos outros, à escola, à comunidade científica?
Enquanto cursava as disciplinas do programa de Mestrado senti-me provocada
pelos professores por diversas vezes e diferentes maneiras com frases que disseram
durante o período em que estivemos juntos. Precisava ler mais, estudar mais,
conhecer mais, produzir mais. Buscar trabalhos acadêmicos em sites como o da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED),
Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas (ABRACE) e
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Assim fiz.
A inexistência de pesquisas que discutiam o teatro como necessário à formação
crítica dos alunos da educação básica e até mesmo, a ausência de trabalhos que
tratassem de Teatro e Educação foram hipóteses levantadas, mas refutadas tão logo
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iniciou-se a revisão bibliográfica que aconteceu no segundo semestre de 2016 e
primeiros meses de 2017. Nesse período, dei-me conta de que ainda que não façam
menção clara em seus títulos e resumos ao desenvolvimento crítico dos educandos,
muitos trabalhos como os de DOLCI (2016), ANDRÉ (2007) CEBULSKI (2014),
OLIVEIRA (2014), BONATTO (2015), SILVA (2003), OLIVEIRA (2012), PINTO (2014),
HANSTED (2013), CAMELO (2015), RIBEIRO (2009) e CUNHA (2013) disponíveis
para consulta na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), cujo
acesso se deu por meio do site do IBICT, trazem em sua essência tal abordagem.
A partir da digitação das palavras teatro e educação foi possível mapear a
quantidade de materiais disponíveis. Quatrocentos e sessenta e dois trabalhos, entre
teses e dissertações que tratam da relação do teatro com diversas áreas do
conhecimento revelando seu caráter interdisciplinar, foram encontrados. Destes,
exceto os que apareceram em duplicidade, após a leitura dos resumos, noventa e
quatro foram selecionados pois relacionam-se à pretensão preliminar de pesquisa
tratando ou sobre educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio - ou senso crítico ou letramento a partir de textos dramáticos, mas, todos em
defesa de benefícios aos alunos promovidos pelo trabalho com teatro na escola,
discutindo ainda, direta ou indiretamente, sobre formação de professores. CAVINATO
(2012), LOMBARDI (2011), LEITE (2015), DIAS (2007), CAON (2015), LOBO (2010),
SILVEIRA (2011), LEITE (2014), ZIA (2012), ALBERTI (2011), SILVA (2012),
AMARAL (2012), OLIVEIRA (2012), DELLA COSTA (2009), RIBEIRO (2014),
PEREIRA (2012), COSTA (2013), ZANELLA (2008), SANTOS (2014), PEREIRA
(2011), ARAÚJO (2014), HOSSEIN (2013), AYRES (2013) e MORE (2008), para citar
alguns, fazem isso.
Apenas duas das publicações, consideradas para este estudo, são da década
de 90 - NASSAR (1993) e SALOMÃO (1998) -, as demais foram escritas a partir de
2002.
Sobre as pesquisas que não foram consideradas, mas que revelam o querer de
pesquisadores em comprovar a importância da existência do teatro na sociedade em
diferentes âmbitos, foi possível aferir temas que o relacionam com a formação de
profissionais da área da saúde, ecologia e tecnologia; temas que o relacionam com
atividades desenvolvidas em cidades específicas, como Ouro Preto; trabalhos sobre
grupos como Grupo União e Olho Vivo, Pia Fraus, CRIA, Andaime, BRAVA, Vento
Forte e Tablado; teatro em prol da inclusão social de deficientes visuais, auditivos e
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intelectuais e em benefício de minorias, como negros quilombolas e doentes com
AIDS.
Ao todo, foram 20 teses e 39 dissertações analisadas. Destas, a de Fernando
Carvalho de Figueiredo, “Percursos de aprendizagem da docência em teatro a partir
do próprio ato docente” de 2014, deixou de ser lida por não ter sido encontrado seu
texto na íntegra. As demais foram lidas e fichadas para facilitar o mapeamento das
principais ideias defendidas, bem como dos autores utilizados nos últimos anos como
aporte teórico às “novas teorias”.

Sem a pretensão de esgotar as referências

bibliográficas de cada cientista, o quadro abaixo exemplifica o resultado deste
processo.
Quadro 1 – Autores, trabalhos e alguns de seus aportes teóricos

AUTOR

ALBERTI,
Taís Fim

TÍTULO
Das
possibilidades
da formação de
professores à
distância: um
estudo na
perspectiva da
teoria da
atividade.

ANDRÉ,
Carminda
Mendes

O teatro pósdramático na
escola

BONATTO,
Mônica Torres

Professorperformer,
estudanteperformer: notas
para pensar a
escola

CAON,
Paulina Maria

Desvelando
corpos na
escola experiências
corporais e
estéticas no
convívio com
crianças,

INSTITUIÇÃO

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

Universidade
de São Paulo

Universidade
Federal de do
Rio Grande do
Sul

Universidade
de São Paulo

ANO

2011

2007

2015

2015

APORTE(S)
TEÓRICO(S)

Maria Eliza
Mattosinho
Bernardes,
Antônio Nóvoa,
Paulo Freire,
Alexei Leontiev.

LDB 9.394/96,
Hans Lehmann,
Michael Foucault,
Gilles Deleuze,
Antonin Artaud.
Charles Garoian,
Paulo Freire,
Jean-Pierre
Ryngaert, HansThies Lehmann,
Jorge Larrosa
Merleau Ponty,
Tomas Csordas,
Silvia Leser,
Madalena Freire,
Michel Foucault,
Gilles Deleuze,
Zygmunt
Bauman, Jean
Piaget, Viola
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adolescentes e
professores

CAVINATO,
Andrea
Aparecida

CELBUSKY,
Maria Cristina

DIAS, Miriam
Benigna
Lessa

DOLCI,
Luciana Netto

Processos de
criação: teatro e
imaginário

Um diálogo
entre Vygotsky e
o sistema
teórico da
afetividade
ampliada: o
teatro na
educação básica
eo
desenvolvimento
socioemocional
humano.

Spolin, JeanPierre Ryngaert,
Johan Huizinga,
Erwing Goffman,
Victor Turner,
Richard
Schechner,
Judith Butler,
John Cowart
Dawsey, Norbert
Elias, José Mario
Pires,

Universidade
de São Paulo

Universidade
Federal do
Paraná

O jogo estésico:
uma
possibilidade de
educação
integral

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

Educação
estéticoambiental:

Universidade
Federal do Rio
Grande

2012

2014

2007

2016

Eugênio Barba,
Gilbert Durand,
Jürgen
Habermans, Carl
Gustav Jung
Richard
Courtney, Lev
Vigotsky, Elliot
Eisner, Ingrid
Dormien
Koudela, Hilton
Japiassu, René
Simonato
Sant'Ana-Loos,
Helga LoosSant'Ana,
Aristóteles, Maria
Cristina
Celbusky, Flávio
Desgranges
Kem Wilber, Viola
Spolin, Ingrid
Dormien
Koudela, Olga
Reverbel,
Merleau Ponty
Márcia Sá
Cavalcanti
Shuback, Matteo
Bonfitto, Antônio
Damásio, Miriam
Benigna Lessa
Dias.
Lev Vigotsky,
Augusto Boal,
Mirna Spritzer,
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potencialidades
do teatro na
prática docente

LEITE,
Luzirene do
Rego

LEITE,
Vanessa
Caldeira

A formação do
professor de
teatro na
educação a
distância: um
estudo da
licenciatura em
teatro do
programa prólicenciatura na
universidade de
Brasília

A constituição
do eu-docente
na formação
inicial através
dos estágios
supervisionados

Experiência e
formação: o
LOBO, Andrea fazer teatral nas
Maria Favilla trajetórias
docentes.

Paulo Freire,
Olga Reverbel,
Vera Lúcia
Bertoni dos
Santos, Sandra
Chacra, Viola
Spolin, Antônio
Leal

2015

Universidade
de Brasília

Universidade
Federal de
Pelotas

Universidade
Federal de
Minas Gerais

2014

2010

Ana Mae Tavares
Bastos Barbosa,
Maria Luiza
Belloni, Vani
Moreira Kensky,
Paulo Freire,
Moacir Gadotti,
Adilson
Florentino, Flávio
Desgranges,
Edgar Morin,
Suzete Venturelli,
Antônio Nóvoa,
Maria Candida
Moraes, Maria
Lúcia de Souza
Barros Pupo,
Diretrizes
Curriculares
Nacionais de
Graduação em
Teatro.
Jorge Larrosa,
Michel Foucault,
Diretrizes
Curriculares para
a formação de
professores,
Rosa Maria
Torres, Maurice
Tardif
Almeida Júnior,
Pierre Bordieu,
Bernard Lahire,
João Pedro
Alcântara Gil,
Bertold Brecht,
Jerzy Grotowski,
Ingrid Dormien
Koudela, Viola
Spolin, Richard
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LOMBARDI,
Lúcia Maria
Salgado dos

NEVES,
Liberia
Rodrigues

OLIVEIRA,
Marcia
Cristina
Pollachini de

Formação
corporal de
professoras de
bebês:
contribuições da
pedagogia do
teatro.

O uso de jogos
teatrais na
educação: uma
prática
pedagógica e
uma prática
subjetiva.

Arte em cena:
teatro na escola
pública como
prática de
liberdade

Universidade
de São Paulo

Universidade
Federal de
Minas Gerais

Universidade
Presbiteriana
Mackenzie

2011

2006

2014

Courtney, Cecília
Maria Borges,
Johan Huizinga,
Antônio Candido,
Aristóteles, Maria
Lúcia de Souza
Bastos.
Raquel Lazzari
Leite, Flávio
Desgranges,
John Dewey,
Jorge Larrosa,
Bernadete
Angelina Gatti,
Ricardo Japiassu,
Ingrid Dormien
Koudela,
Alexandre Luiz
Mate, Maria Lúcia
Souza Barros

Sigmund Freud,
Rosseau,

Paulo Freire,
Flávio
Desgranges,
Herbert Read,
Fayga Ostrower,
Edgar Morin,
Bertold Brecht,
Maria Amélia
Santoro Franco,
Lev Vigotsky,
Constantin
Stanislavsky,
Viola Spolin,
Ingrid Dormien
Koudela, Augusto
Boal,
Johann Huizinga,
Margot Berthold,
Peter Slade,
Joana Lopes,
PCN de Arte, Ana
Mae Barbosa,
Gerd Bornheim,
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PANZERI,
Paulo Renato
Minati

A canção do
regresso: relato
de uma
experiência de
doutoramento

REYES, Rose
Helena

Passagens: rito
e drama na
escola

SILVEIRA,
Fabiane
Teiada da

O jogo teatral na
construção de
sujeitos

2015
Universidade
de São Paulo

2014
Universidade
Estadual de
Campinas

Universidade
Federal de
Pelotas

2011

Richard
Courtney,
Ricardo Japiassu,
Alexandre Mate,
Miriam Celeste
Martins, Antônio
Nóvoa, Milton
Santos
Jorge Larrosa,
Walter Beijamin,
Yves De LaTaille,
Antonin Artaud,
Ana Mae
Barbosa, Margot
Berthold, Josso,
Marie-Christine,
Merleau Ponty,
Pavis Patrice,
Jacques
Rancière, Donald
Woods Winnicott
Constantin
Stanislavsky,
Antonin Artaud,
Grotowsky,
Brook, Hebert
Read, Lacan,
Freud, LéviStrauss, Van
Gennep, Victor
Turner, Da Matta,
Martin Heidegger,
Azevedo, Jorge
Larrosa
Paulo Freire,
Theodor Adorno,
Maria Ernani
Fiori, Atílio
Alberto Boron,
Augusto Boal,
Bertold Brecht,
João Francisco
Duarte Júnior,
Moacir Gadotti,
Maria da
Conceição
Passeggi, Jorge
Larrosa, MarieChristine Josso,
Alípio Casali, Karl
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Marx, Patrice
Pavis,
Boaventura de
Souza Santos,
Antônio Nóvoa,

ZIA, Kátia
Panfiete

Gota d'água:
imaginário
coletivo de
educadoras
inclusivas sobre
ser professor em
tempos de
inclusão

Pontífice
Universidade
Católica – PUC
Campinas

2012
Donald Woods
Winnicott

Fonte – A autora (2017)

Buscou-se além disso, aferir o campo de atuação de cada pesquisador, afim
de obter em quantidade os segmentos da educação que têm sido objetos de estudo.
Os trabalhos que tratam, especificamente, sobre EJA, Educação Infantil e Ensino
Superior foram descartados pelo fato da análise do trabalho com teatro nestas etapas
não ser o foco desta pesquisa. Manteve-se, portanto, as que tratam de forma ampla
sobre o teatro na Educação Básica e as que se preocupam de modo específico com
os anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, como as que
aparecem listadas no quadro abaixo como exemplo:
Quadro 2 – Etapa de Ensino e Autores
ETAPA DE ENSINO

AUTORES
AMARAL (2012), COSTA (2009), CUNHA (2008),

Ensino Fundamental

SEIXAS (2010), SANTOS (2013), FERREIRA (2005),

Anos iniciais

NEVES (2006), MEYER (2002), MARTINS (2011),
SILVA, A.M. (2013), SILVA, C.C. (2010).
FONSECA (2015), GALIZA (2011), MONTEIRO

Ensino Fundamental
Anos finais

(2011), OLIVEIRA (2012), ROCHA (2012), SALOMÃO
(1998) SILVA, A.M.C. (2003), SILVA, G.C. (2013).
ANDRADE (2006), BRAGA (2012), CAMELO (2015),

Ensino Médio

REINISCH (2016), SALVADOR (2013), SILVA, F.J.R.
(2010),
CONCEIÇÃO (2010), FERREIRA (2007), FONSECA

Ensino Fundamental e
Ensino Médio

(2015),

FLORIANO

(2010),

FREITAS

(2014),

HANSTEDE (2013), LISINEI (2012), PEREIRA (2012),
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PINTO (2014), PESSOA (2014), RIBEIRO (2014),
ROSSETO (2007), SANTANA (2010), SILVA, B.M.
(2010).
Fonte – A autora (2017)

As pesquisas foram ainda divididas entre aquelas que se desenvolveram na rede
pública e as que se desenvolveram na rede privada de ensino e ao término da
separação, constatou-se ser maior o número de cientistas que optaram pelas escolas
públicas em detrimento das privadas na ida a campo.
No que se refere as demais descobertas, a leitura dos trabalhos possibilitou a
desconstrução de hipóteses que tinha sobre a escrita de um texto científico: 1ª) não
deve ser escrito em 1ª pessoa; 2ª) os capítulos devem ser construídos a partir de
resenhas de livros de autores que sustentarão a pesquisa.
Ao contrário do que pensava, encontrei muitos textos escritos em primeira
pessoa e narrativas nas quais a sustentação teórica é feita à medida em que as ideias
são apresentadas, tornando os textos mais orgânicos, sem a divisão em muitos
subcapítulos. Em algumas inclusive, como em SILVEIRA (2011), RIBEIRO (2014),
GONÇALVES (2009) e PANZERI (2015), os autores utilizaram-se como objetos de
estudo, analisando as próprias trajetórias de vida pessoal e profissional à luz dos
arcabouços teóricos escolhidos para sustentarem suas afirmações.
Ao término deste processo chegou-se à conclusão de que é possível
potencializar o processo de letramento de alunos do ensino fundamental a partir do
desenvolvimento de atividades teatrais. Os meninos podem ser incentivados a
escreverem seus próprios textos dramáticos (DOLCI, 2016) e assim serem envolvidos
numa forma prazerosa de produção textual (SEIXAS, 2010).
CAON (2015), LOBO (2010), SILVA (2003), SILVA (2010), CAMELO (2015),
SALOMÃO (1998), FONSECA (2015), CONCEIÇÃO (2010), AMARAL (2012)
OLIVEIRA (2012), dentre outros, fizeram-me sentir pertencente de um grupo que está
preocupado com a escola pública e na propositura de ações que promovam sua
melhoria. Do mesmo modo, CEBULSKI (2014), OLIVEIRA (2014), BONATTO (2015),
CAON (2015), LOBO (2010), PAZERI (2015), SILVA (2003), SILVA (2010), FREITAS
(2014), HANSTED (2013), ROSSETO (2007), LISINEI (2012) e BRAGA (2012), para
citar alguns, ajudaram-me a refletir sobre o que se tem pensado sobre a existência do
teatro na educação básica, especialmente no que tange à formação estética dos
educandos. Além deles (ou em alguns casos, também eles) SILVA (2003), OLIVEIRA
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(2012), PINTO (2014), HANSTED (2013), CAMELO (2015) RIBEIRO (2009) e CUNHA
(2013) revelaram que não estou errada em pensar no teatro como importante para a
criticidade, cidadania e formação humana dos sujeitos, bem como, DOLCI (2016),
CARVALHO (2015), OLIVEIRA (2014), SILVA (2003), SILVA (2010B) ROCHA (2012),
SALVADOR (2013), HAMED (2007), NEVES (2006), FERREIRA (2012) e FERREIRA
(2007), tornaram-se referência para tratar da capacidade de transformação dos
sujeitos e sociedade, promovidos pelo teatro.
É importante destacar que os trabalhos elencados sobre teatro na escola podem
ainda ser separados em dois grupos: o primeiro que defende o teatro na escola como
um fim em si mesmo, tais como DOLCI (2016), ANDRÉ (2007), CARVALHO (2015),
LESSA (2007), OLIVEIRA (2014), CAON (2015), LOBO (2016), SILVEIRA (2011),
OLIVEIRA (2012), FREITAS (2014), M.E. OLIVEIRA (2009), ROCHA (2012),
MARTINS (2012), RIBEIRO (2009), MORE (2008), CUNHA (2008), SANTANA (2010)
E SILVEIRA (2007) e o segundo que propõe sua utilização como recurso/instrumento
de outras áreas do conhecimento, como REYES (2014), A. M. SILVA (2003), F.J.R.
SILVA (2010), Y.D. OLIVEIRA (2010), MEYER (2002), HAMED (2007), F. R.
FERREIRA (2012), SANTOS (2014), GRÜTZMANN (2009), SEIXAS (2010) E BRAZ
(2012). De sua parte, este estudo não toma partido de uma ou de outra forma de
pensar, mas defende assim como CEBULSKI (2014) que seja promovida uma aliança
entre ambas de maneira a potencializar a existência do teatro em contextos
educacionais, visto que de um jeito ou de outro, a prática teatral oferece benefícios à
formação humana como pode ser conferido nos trabalhos mencionados como
exemplos.
Houve, por conseguinte, em meio às discussões acadêmicas, a constatação
empírica – pude observar nas duas escolas em que leciono - de que mesmo depois
de 20 anos da LDB 9394/96 - que determina que o ensino de Arte seja composto por
quatro eixos – teatro, dança, música e artes visuais - e o Parâmetro Curricular
Nacional de Arte (PCN), publicado pela primeira vez em 1997 – que traduz em
conteúdos o que a lei acima citada estabelece para a educação básica– em algumas
escolas ainda é dada, durante as aulas de Arte, preferência às artes visuais em
detrimento dos demais eixos, pela “falta de preparo desse professor, que por muitas
vezes não tem formação acadêmica para suprir as necessidades que o aluno traz para
dentro da escola” (AMARAL, 2011, p. 59). Contudo, o presente estudo também
pondera que existem escolas que possuem trabalho sistemático com teatro,
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dissociado a disciplina de Arte e desenvolvido por professor sem formação acadêmica
para tal.
Enquanto fazia a revisão bibliográfica fui à procura de Francisco, professor de
História e meu professor de teatro, mencionado acima. Descobri que depois do
CEFAM o professor em questão ministrou aulas de teatro na Escola Estadual Romeu
de Moraes, aos finais de semana, como atividade cultural do Programa Escola da
Família e que desde 2013 trabalha na Escola Estadual de Ensino Integral Carlos
Maximiliano na qual ministra teatro como disciplina eletiva. Por quê? O que o motivou
a trabalhar com teatro com seus alunos? Por que essa prática recorrente? O que o
professor que não tem licenciatura para dar aulas de teatro, espera construir com os
alunos? Como se organiza o conhecimento desse professor? Em que fundamenta sua
prática? Que impactos um professor pode causar sobre a vida dos alunos ao ministrar
aulas de teatro na escola?
Diante de tantos questionamentos, deste modo, tornou-se impossível deixar de
voltar o olhar à atuação de Francisco enquanto professor de teatro. Em linhas gerais,
este estudo teve por objetivo dar visibilidade ao caso de um professor que é feliz na
profissão, atuando na escola pública por opção e que vem encontrando meios de
desenvolver um bom trabalho dentro das condições que lhes são oferecidas. Assim,
buscou:
1) Recuperar a história de Francisco: o início da carreira de ator, a escolha da
docência como profissão e a trajetória do professor desde que começou a
lecionar;
2) Entender os motivos que levaram Francisco a oferecer aulas de teatro nas
escolas nas quais trabalhou;
3) Analisar a prática de Francisco na Escola Estadual de Ensino Integral Carlos
Maximiliano Pereira dos Santos, verificando como ensina e como aprendeu a
ensinar teatro;
4) Compreender a relevância desses trabalhos para sua vida profissional;
5) Aferir as bases teóricas que sustentam sua prática.

1.1 O problema
Como o professor fundamenta a ação docente e avalia os resultados do
processo ao trabalhar com teatro na escola?

30
1.2 A justificativa do problema
Um estudo de caso potencializa a aprendizagem efetiva na medida em que a
análise e reflexão sobre uma situação real, permite a construção de conhecimento
significativo e duradouro.
Se estudados individualmente, casos de ensino permitem a aproximação do
sujeito com a situação analisada à luz da teoria que os sustentam e quando discutidos
em grupo, transformam as experiências em narrativas partilhadas (MIZUKAMI, 2004).
Lee S. Shulman ao defender a prática educativa como profissão indica o estudo
de caso como importante recurso metodológico para a redução da distância entre dois
problemas: aprendizagem pela experiência e conexão entre teoria e prática. Além
disso, aponta para o fato de que uma vez entendida como profissão, é necessário que
haja para a educação, assim como existem para outras áreas profissionais, modelos
de ensino que possam servir de inspiração para a reflexão sobre como agir, como
ensinar ou até mesmo o que não fazer e o que evitar, não como um manual de
instruções, mas como um guia de referências sobre casos de ensino, em prol da
formação de professores mais confiantes (MIZUKAMI, 2004).
Chico Cardoso é um caso de ensino. Caso de trabalho com teatro na educação
básica. Caso que segundo o que aqui se acredita pode inspirar os que escolheram o
magistério como profissão e o setor público para atuação, já que o trabalho dos
professores que atuam na educação básica, na rede pública, não é fácil. Muitos lidam
diariamente com situações insalubres: da escassez de recursos estruturais à ausência
de recursos humanos. Além é claro, da remuneração insuficiente que obriga a jornada
dupla ou tripla de trabalho. Não é possível permanecer feliz na escola pública – na
verdade, não realizando um trabalho sério e compromissado -, atuando na educação
básica, portanto, sem que se tenha o desejo de transformação, seja em relação ao
aluno, a instituição ou sociedade.
Francisco dos Santos Cardoso tem 48 anos, não possui licenciatura em Arte,
leciona há 23 anos e sua trajetória chama a atenção porque, além de apresentar um
trabalho recorrente com teatro, desde 1994 ele transita por instituições estaduais cujos
projetos de ensino diferem daqueles propostos pelas escolas comuns. O CEFAM
mantinha alunos estudando em período integral para formar professores; o Programa
de Ensino Integral, sobre o qual falaremos mais tarde, oferece aos alunos disciplinas
obrigatórias e eletivas; o Programa Escola da Família garante a permanência de
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jovens oriundos de escolas públicas e sem condições financeiras para arcar com as
despesas das mensalidades em instituições de ensino privado e possibilita que
obtenham o diploma em nível superior, visto que as universidades públicas têm a
maioria de suas vagas ocupadas por egressos de escolas particulares, pertencentes
à classe média e alta da população (CORTELLA, apud SOUZA NETO, 2010).
O estudo do percurso de Francisco justifica-se porque representa, de certa
forma, modificações que a educação brasileira sofreu no final do século XX – a
Constituição de 1988 e a LDB 9394/96 são marcos do último século - e início do
século XXI, implicações do trabalho em escolas públicas, formação docente e em
ensino superior das camadas populares e polêmicas que permearam a educação nos
últimos anos, a saber: a exigência do ensino superior para a atuação de professores
na educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental, que culminou na
extinção do CEFAM em 2005; a tentativa de elevar o número de brasileiros formados
no ensino superior; objetivo do Estado de São Paulo de “desenvolver e implementar
ações de natureza preventiva destinadas a reduzir a vulnerabilidade infantil e juvenil,
por meio da integração de crianças e adolescentes” segundo o Decreto nº 48.781, de
7 de julho de 2004, que resultou na criação do Programa Escola da Família; a
discussão sobre a ampliação das escolas de período integral; permanência ou não da
ARTE como disciplina obrigatória no Ensino Médio.
Não houve, contudo, o intuito de descaracterizar o trabalho do professor para
então apontar “maneiras corretas” para a realização do trabalho com teatro na escola.
Partimos do pressuposto de que o trabalho desenvolvido possuía qualidades e fomos
em busca delas.
No CEFAM-Itaim Bibi, onde fiz parte da penúltima turma formada em 2003, Chico
foi professor de História, Metodologia de História, Sociologia da Educação, Supervisão
de Estágio e como ele mesmo diz, “teatro voluntário”.
A atuação de Francisco teve grande impacto sobre minha formação pessoal e
profissional. Enquanto “fazíamos teatro”, clássicos foram-me revelados por meio dele.
Posso dizer que o primeiro contato científico com o assunto, foi graças a Chico. O livro
O que é teatro, de Fernando Peixoto (1980) chegou até mim, por meio de um
empréstimo feito por ele dizendo “se quer ser atriz, precisa estudar...comece por este
aqui...é fininho, mas te dará uma boa noção”. A partir deste livro quis saber mais sobre
Bertold Brecht em quem Peixoto (1980) sustenta suas ideias. Do mesmo modo,
conheci Constantin Stanislavki, lendo A preparação do ator, antes mesmo que os
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professores do curso de teatro que fazia, o indicassem como parte de uma bibliografia
obrigatória. Tudo por meio dos empréstimos de Chico. Mas não foi só isso.
Ele incentivava a ida a teatros dizendo ser fundamental “ser público, para ser
palco”, ensinando-me que para o evento teatral ocorrer, o papel do espectador é
fundamental.
Sem espectador, não há teatro. Peixoto (1980) no livro O que é teatro? alerta
para este fato há mais de três décadas! Mais recentemente, Desgranges (2006)
lembra que desde as primeiras décadas do século XX, o espectador não é mais
considerado mero contemplador de obras como acontecia nos séculos XVIII e XIX. Ao
contrário,
(...)a participação do espectador é a de alguém que está lá para
elaborar uma interpretação da obra de arte, para uma atuação que
solicita sua participação criativa. Ou seja, compreende-se que os
significados de uma obra não estão cravados nela como algo
inalterável, que está lá e precisa ser entendido pelo espectador, pois
se trata menos de entendimento dos significados e mais de construção
de significados, que são formulados pelo espectador no diálogo que
trava com a obra (...) (DESGRANGES, 2006, p. 37)

Assim, nesses encontros que tive com o teatro, fui me constituindo como ser
pensante e crítico na medida em que construía meus próprios significados sobre o
que assistia e os confrontava com os de outros nas discussões que travávamos ou
conversas que tínhamos ao sair de cada espetáculo. Eu fazia teatro, lia sobre teatro,
consumia teatro. Tornei-me espectadora.

E, deste modo, “de maneira natural e

crescente” (DONATO, 2014, p. 87) meu universo cultural foi ampliado por Francisco.
O período em que estivemos juntos, entretanto, não foi o único em que suas
atividades com teatro na escola foram relevantes. Pelo contrário, sua atuação também
foi significativa anos mais tarde, entre 2004 e 2012, quando trabalhou na Escola
Estadual Romeu de Moraes3, localizada na Vila Ipojuca - bairro da zona oeste da
cidade de São Paulo, pertencente a subprefeitura da Lapa.
Enquanto gestor da escola acima citada, Chico, que deveria acompanhar as
atividades do Programa Escola da Família nos finais de semana, optou por também
dar aulas de teatro. Deste modo, alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio
compuseram um grupo, naquele momento sem nome.

3

As informações sobre a escola e sobre as atividades teatrais desenvolvidas por Chico no período de 2004 a 2012 foram
retiradas do livro 1º Encontro de Práticas Pedagógicas da EE Romeu de Moraes de 2013, cuja organização de artigos foi feita
por Francisco dos Santos Cardoso, ou seja, o próprio Chico.
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Professor de História e ator profissional, figurinista, cenógrafo e diretor artístico,
Chico deixa claro que a montagem teatral não era o objetivo inicial do projeto
desenvolvido aos sábados, mas obedecendo a vontade do grupo, essa foi uma
consequência natural.
Utilizando os livros disponíveis na biblioteca da própria escola, Maria Clara
Machado foi apresentada aos alunos que montaram “Pluft, o fantasminha” em 2006,
por se tratar de um texto que aborda virtudes como respeito às diferenças e coragem,
representando-a nos dois últimos meses do mesmo ano aos demais alunos e ao
público que frequentava a escola aos finais de semana. Depois, em 2007 os jovens
que moravam no entorno da instituição, puderam participar dos encontros a convite
dos colegas - alunos da escola - e, a exemplo do que havia feito comigo no CEFAM,
Chico apresentou ao grupo o romance de “Romão e Julinha”, de Oscar Von Pfuhl uma versão de Romeu e Julieta de William Shakespeare, cujos personagens são
gatos brancos e amarelos. Nesse processo, discutiu com o grupo sobre preconceito,
diferenças entre classes sociais e poder, além de os ter proporcionado o contato com
canto, dança e maquiagem; formou com eles o grupo de teatro amador “Bando do
Romeu”, composto por alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio e jovens da
comunidade também.
O “Bando do Romeu” passou a discutir sobre “a importância da escolha coletiva
dos textos (...) pois, para aquelas pessoas não bastava mais o ‘se expressar’
puramente, mas sim o que dizer, para qual público e de que forma” (CARDOSO, 2013,
p.57) e ao fazerem isso, os meninos-atores ou atores-meninos constituíram-se
também mediadores culturais do público que os assistia. Quanto a Francisco, este
cuidou de ampliar o repertório de seus alunos tal qual deve fazer um bom professor.
Assim, o grupo entre saídas e entradas de novos componentes, durante os anos
de 2008 a 2011 teve contato com clássicos da literatura nacional e estrangeira. Os
integrantes leram e montaram peças de Nelson Rodrigues (1912-1980), Ariano
Suassuna (1927-2014), Naum Alves de Souza (1942-2016), Chico Buarque de
Holanda (1944), Eugène Ionesco (1909-1994), William Shakespeare (1564-1616)
Calderón de La Barca (1600-1681), James Rado (1931), Jean Baptiste Moliére (16221673) e Charles Lutwidge Dodgson – Lewis Carrol – (1832-1898). E as apresentações
não se restringiram à escola, ao contrário, foram para além dos muros da instituição,
pois as peças A aurora da minha vida de Naum Alves de Souza, A vida é sonho de
Calderón de La Barca e O doente imaginário de Moliére foram apresentadas pelo
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“Bando do Romeu”, segundo relato oral de Francisco, em outras escolas estaduais de
São Paulo e no Teatro Plínio Marcos, coroando o grupo com a experiência da
apresentação em um teatro “de verdade”.
Sobre a atuação de Francisco no CEFAM, posso dizer foi fundamental para a
ampliação do meu repertório cultural. Na Romeu, em contrapartida, sua prática teve
maior relevância social por ter sido desenvolvida dentro de um programa voltado à
comunidade. Para o desenvolvimento deste estudo acreditou-se, por conseguinte, que
sua atuação também fosse significativa aos alunos da Carlos Maximiliano e por isso
as aulas de Francisco nesta escola foram observadas, registradas e analisadas com
o intuito de oferecer para futuros e experientes professores um caso de trabalho e
desenvolvimento profissional da docência com o teatro na escola.

1.3 A pesquisa
O início do estudo se deu a partir da revisão bibliográfica sobre a qual “pari
passu” tratamos acima.
Enquanto a leitura dos trabalhos existentes sobre o tema teatro e educação era
feita e autores que poderiam servir de aporte teórico à pesquisa eram selecionados,
no início de agosto de 2016 aconteceu a primeira visita à Escola Estadual Carlos
Maximiliano Pereira dos Santos. Neste dia, 25 alunos subiram ao palco do anfiteatro
da instituição para apresentar a peça “Aurora da minha vida” de Naum Alves de Sousa
como cerimônia de encerramento do primeiro semestre. De acordo com Francisco,
havia sido impossível promover o evento antes do recesso devido ao excesso de
atividades, fechamento de notas, reuniões, enfim, por causa da correria que acomete
as escolas ao término de cada bimestre.
Dias antes havia encontrado Francisco, após anos sem vê-lo, num café próximo
à Avenida Paulista, para explicar-lhe os propósitos do projeto de pesquisa sobre os
quais havíamos conversado superficialmente nas mensagens que trocamos por
intermédio das redes sociais logo que cogitei a possibilidade de investiga-lo. Falamos
sobre o que havíamos feito desde a saída de ambos do CEFAM e o professor, além
de convidar-me para o evento mencionado acima, presenteou-me com um volume do
livro “1º Encontro de Práticas Pedagógicas da EE Romeu de Moraes”, organizado por
ele e publicado em 2013. Este material serviu de referência para tratar sobre a prática
de Francisco na referida instituição.
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A segunda visita ao MAX ocorreu meses mais tarde, quando acompanhei o
ensaio geral de uma das cenas do musical “Rent” de Jonathan Larson. Era dezembro
de 2016 e novamente 25 alunos subiram ao palco para o último ensaio antes da
estreia.
Dúvidas sobre como os processos de ensino haviam acontecido antes das
apresentações finais surgiram durante essas visitas e foram anotadas numa
caderneta de capa laranja que comprei para servir como uma espécie de diário de
bordo onde as conjecturas acerca do projeto de pesquisa que se estruturava
pudessem ser registradas: rascunhos de problemas de pesquisa, dúvidas para serem
esclarecidas nas reuniões com a orientadora, angústias sobre o caminho que
percorria e informações sobre autores, referências brasileiras para se tratar sobre
teatro e educação, como Olga Reverbel, Fanny Abramovich, Ingrid Dormien Koudela,
Maria de Sousa Bastos Puppo, Ricardo Japiassú e Flávio Desgranges, dentre outros.
A mesma caderneta foi utilizada durante o acompanhamento que fiz das aulas
de teatro de Francisco ministradas de março de 2017 a dezembro do mesmo ano.
Nela construí um diário de campo no qual todas as informações acerca da prática de
Francisco que meus sentidos puderam captar foram anotados. Intervenções de
Francisco junto aos alunos, bem como os diferentes modos que utilizou para organizar
a sala a cada encontro, quantidade de alunos e comportamento dos mesmos,
dificuldades, comportamento do professor antes e pós aulas foram minunciosamente
registrados durante os encontros e às vezes complementados com informações
adicionais após revisão das anotações ao passá-las para o diário eletrônico que
construí criando uma pasta na área de trabalho do meu computador.
Ao todo foram 26 encontros sempre às sextas-feiras, das 13h30min às
15h15min. O primeiro encontro aconteceu no dia 10 de março e o último, no qual
houve a apresentação de encerramento, em 1º de dezembro.
O intuito era, a priori, acompanhar as aulas de teatro de Francisco por um
semestre letivo. Entretanto, no início de 2017 Francisco estabeleceu parceria com
Fabiana, professora de inglês do “MAX”. Os dois se propuseram a desenvolver
oficinas de teatro com o tema “musicais em inglês”. Por isso, 50 alunos puderam se
inscrever para a “Teatrando” - nome dado por Francisco à sua eletiva - e com mais
alunos e poucos encontros, não foi possível concluir o trabalho em junho.
Segundo as Diretrizes da Escola de Ensino Integral (2013), as turmas das
disciplinas eletivas devem ser renovadas a cada início de semestre. As aulas devem
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acontecer obedecendo o formato de oficinas e quando ministradas por um único
professor cada oficina deve ter, no máximo, 25 alunos, sendo permitida a composição
de turma com até 50 alunos quando dois professores estabelecem parceria para
desenvolver o mesmo projeto.
Com uma turma de 50 alunos, mesmo com dois professores responsáveis,
Francisco e Fabiana enfrentaram mais problemas do que esperavam. Ainda que o
objetivo fosse possibilitar a participação de um maior número de estudantes, o
excesso de pessoas fez com que momentos de conversas paralelas fossem mais
recorrentes e como consequência, que as pausas para as chamadas de atenção
fossem frequentes. Houveram ainda muitos feriados. Por isso, os treze encontros que
aconteceram de março a junho não foram suficientes para a conclusão do trabalho, o
que fez com que na data de encerramento das eletivas - 26 de junho - os professores
apresentassem apenas uma prévia do que seria a mostra final.
Em conversa com a Coordenação, tendo em vista os propósitos da “Teatrando”,
mesmo indo contra as normas das Diretrizes do Programa da Escola de Ensino
Integral (2013) nas quais é possível ler que as turmas das eletivas devem ser
renovadas semestralmente, Francisco sugeriu que o mesmo grupo de alunos fosse
mantido após o recesso. Sua solicitação foi aceita e o intuito de acompanha-lo por
apenas

um

semestre

alterado.

Afinal,

não

fazia

sentido

interromper

o

acompanhamento no meio do processo e assim, a pesquisa de campo que
aconteceria de março a junho, estendeu-se até dezembro.
De um semestre para outro, contudo, não foi possível manter o grupo. Apenas
26 alunos do grupo formado em março permaneceram até dezembro. Como foi
garantido aos estudantes o direito de escolha, todos os que quiseram mudar de
disciplina eletiva em agosto puderam fazer isso e deste modo, 24 integrantes foram
substituídos.
Fabiana também abandonou o projeto no início de setembro. Seu marido foi
transferido pela empresa na qual trabalha para Portugal e a professora deixou a escola
para acompanhá-lo. Dos treze encontros que aconteceram no segundo semestre de
2017, portanto, em nove deles Francisco esteve sozinho na condução das atividades
da Teatrando.
Para a caracterização da Escola de Ensino Integral Carlos Maximiliano Pereira
dos Santos foram utilizados, além da observação de seu espaço físico e bairro em
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que se encontra, conversas informais com alguns funcionários e reportagens
disponíveis no meio eletrônico.
Para a caracterização do público atendido pela oficina, os 50 alunos que
frequentaram a “Teatrando” no primeiro semestre de 2017, receberam dois
questionários. O primeiro teve a finalidade de aferir a faixa etária dos estudantes,
origem, modos de deslocamento até a escola e os motivos que os levaram à escolha
de uma disciplina teatral em detrimento das demais opções (APÊNDICE A). Já o
segundo, teve o objetivo de verificar a relevância das atividades teatrais propostas por
Francisco para a ampliação do repertório da turma (APÊNDICE B). A hipótese era a
de que as aulas de teatro do professor - a exemplo do que ocorreu comigo na época
do CEFAM e contrariando o fato de que cada experiência é única (LARROSA, 2002)
– fossem o principal meio de acesso à linguagem teatral pelos alunos. Este
questionário contou com questões que versaram sobre o contato dos educandos com
o teatro por meio da ida a espetáculos ou por meio da leitura de textos dramáticos.
De posse dos questionários respondidos, tabelas foram construídas para facilitar
a visualização e quantificação das repostas e ao término, os resultados foram
analisados e descritos.
É importante ressaltar, no entanto, que para o segundo semestre optou-se por
não aplicar os questionários aos alunos que substituíram o grupo que deixou a
Teatrando para frequentar outras disciplinas porque com a saída da Professora
Fabiana, Francisco precisou organizar-se ainda mais e dispor de parte do tempo já
restrito à condução da oficina para os alunos responderem às questões poderia
atrapalhar seu planejamento.
As ementas da “Teatrando” de ambos os semestres redigidas pelos professores
e entregues à coordenação do MAX (ANEXO A) também foram analisadas e com base
num roteiro com 37 questões semiestruturadas que versaram sobre sua história de
vida, trajetória profissional e forma com que planeja suas aulas (APÊNDICE C)
Francisco foi entrevistado. A entrevista foi transcrita no formato pergunta-resposta e
transformada em narrativa posteriormente para compor o capítulo três. Algumas falas
de Francisco foram mantidas na íntegra. Elas aparecem em itálico no texto. Procurouse separar o texto em dois blocos distintos: o primeiro versando sobre a origem de
Francisco e escolha pela educação como profissão e o segundo abordando sua
atuação como professor-ator/ ator-professor, mais especificamente.
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Todo o processo de acompanhamento da “Teatrando” foi fotografado com o
propósito de tornar a narrativa sobre o trabalho do professor mais rica. Alguns
momentos foram filmados. Os registros das aulas complementaram a narrativa junto
com as fotografias. Esses dados aparecem destacados com fundo azul no texto.
Aos estudantes foram esclarecidos os objetivos da pesquisa e aos
pais/responsáveis legais pelos alunos menores de idade foram enviados termos de
cessão de imagem para que os registros pudessem ser utilizados (APÊNDICE D).

1.3.1 A escola
Desde o início dos anos 2000 ocorreram muitas iniciativas em prol da educação
integral (GALIAN, 2016).
Segundo Barreto e Sá (2016), essa não é a primeira vez, contudo, que se
procura implementar o ensino integral no Brasil, pois a Escola Parque de Anísio
Teixeira da década de 1950 ou mesmo os Ginásios Vocacionais em São Paulo de
1960, dentre outros, podem ser consideradas medidas educacionais, ainda que
tenham durado pouco, com essa finalidade.
As mesmas autoras revelam que até o ano 2024 o Plano Nacional de Educação
(PNE) prevê que no mínimo 25% dos alunos da educação básica sejam atendidos em
Escolas de Tempo Integral (ETI). Isso explica o fato da oferta desse tipo de ensino ter
aumentado nos últimos tempos. Contudo, as ETI ainda não estão prontas, ou seja,
estão em processo. Assim, ainda carecem de certezas sobre finalidades e tipos de
experiências que aos alunos precisam ser garantidas.
A proposta de ETI coloca em discussão o currículo escolar (GALIAN, 2016;
CAVALIERE, 2014; BARRETO E SÁ, 2016). Currículo que deve ser entendido como
escolha antes de tudo, política, uma vez que trata-se de construção social que só é
possível entender dentro de seu contexto sócio-histórico, envolvendo o tipo de
cidadão que se pretende formar e o modo pelo qual este cidadão será formado.
Cidadão que será formado na escola, cuja função social é a de garantir um tipo de
conhecimento que em outro lugar não aconteceria, por isso mais tempo na instituição
de ensino deve pressupor mais possibilidade para o desenvolvimento intelectual dos
alunos (GALIAN, 2016); as demandas da escola devem ser consideradas e, portanto,
o projeto pedagógico da instituição precisa ser bem elaborado:
[...] A ampliação do tempo no qual o aluno fica sob a responsabilidade
da escola precisa significar a busca por desenvolver atividades que
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partem de necessidades e demandas da escola, segundo as escolhas
expressas em seu projeto pedagógico, tendo em vista a aprendizagem
e demais aspectos da formação dos estudantes, e que também podem
ser oferecidas por outras instituições [...] Simplesmente acolher,
ocupar o tempo e distrair os estudantes é altamente conservador e
reprodutor da desigualdade social, pois reforça a transmissão de
atitudes conformistas, formando pessoas sem crítica, bem tranquilas,
preparadas para manter seu lugar social e seu papel de subordinados.
Defender o trabalho efetivo de conhecimento, ao contrário, faz parte
da defesa da escola como conquista da população e espaço
potencialmente democrático e emancipador de formação para seus
sujeitos. (SAMPAIO; GALIAN, 2015, p. 37) (GALIAN, 2016, p. 17)

O ambiente escolar deve ser visto como espaço para a construção constante de
conhecimento e para isso as propostas precisam ser debatidas e os apontamentos
dos professores, durante a elaboração e execução do projeto pedagógico, precisam
ser respeitados. Quanto aos alunos, com a ampliação de jornada, estes podem ser
acolhidos em suas necessidades particulares, visto que nem todos aprendem do
mesmo jeito ou ao mesmo tempo. Logo, mais tempo na escola não pode significar
apenas mais atividades com o intuito de oferecer o contato dos alunos com o que não
têm no contexto em que vivem (GALIAN, 2016, p. 17).
Ao analisarem as pesquisas acadêmicas em torno das ETI produzidas entre
2009 e 2014, Barretto e Sá (2016) chegam à conclusão de que o que tem sido
realizado ainda está muito distante do que foi idealizado pela política pública.
[...] Ainda não há um a visão clara sobre o currículo da escola de tempo
integral e essa política está sendo implementada de forma precipitada
e com recursos insuficientes. Num ambiente de desconfianças,
incertezas, improvisos e falta de condições adequadas, as escolas,
pressionadas por interesses eleitorais, são obrigadas a implantar o
tempo integral sem que haja diálogo e orientação. Nos contextos
pesquisados, as experiências são heterogêneas e os avanços quase
sempre insuficientes para atender à meta prevista no PNE. Entretanto,
há propostas que estão sendo implantadas com mais sucesso em
outras escolas ou redes e que são descritas em alguns livros e
publicações. Diante de resultados antagônicos, encontrados nas
pesquisas de pós-graduação, comparados com as experiências
descritas em outras publicações, são necessários estudos mais
abrangentes para avaliar a implantação da ETI no Brasil e apontar
rumos mais confiáveis para essa política. (BARRETTO e SÁ, 2016, p.
40).

O “Max”, como a Escola Estadual de Ensino Integral Carlos Maximiliano Pereira
dos Santos é conhecida por seus alunos, funcionários e comunidade ao entorno,
localiza-se na Rua Jericó, nº 256, no bairro da Vila Madalena.
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Construída na década de 1950 a escola passou por várias modificações ao longo
dos anos. Em 2007, inclusive, chegou a correr o risco de ser fechada pelo excesso de
espaços ociosos e falta de alunos. Com a ajuda da Associação Cidade Escola
Aprendiz, criadora do projeto “Bairro-escola” - que, segundo o site de mesmo nome,
visa uma aprendizagem compartilhada articulando comunidades, organizações
sociais, empresas e poder público - a escola teve seu prédio revitalizado, fundando o
Teatro da Vila no galpão existente no local, antes destinado aos arquivos da Diretoria
de Ensino Centro-Oeste. Aos alunos começaram a ser oferecidas oficinas de teatro,
música e artesanato enquanto que à comunidade, aos finais de semana, grupos de
teatro como Companhia do Latão e Satyros passaram a se apresentar. Esse processo
foi chamado pela associação acima mencionada de “Desafio do Max”.
De acordo com os registros disponíveis em sites que tratam sobre o assunto, no
ano em que a instituição precisou de ajuda para não ser fechada, a Escola de Tempo
Integral (ETI) já estava em vigor. A Unidade Escolar (U.E) já funcionava das 7h às
16h, porém no contra turno eram oferecidas atividades muito parecidas com as
desenvolvidas pelo currículo comum, caracterizando-as como reforço escolar. Os
alunos estavam desmotivados e por isso deixavam de frequentar as aulas,
aumentando o índice de evasão escolar.
Todavia, quando a parceria com a organização acima citada foi estabelecida, o
projeto político pedagógico da escola foi também reformulado e oficinas com
inovações metodológicas passaram a ser ministradas em consonância aos interesses
dos alunos. Os estudantes começaram a escolher entre frequentar no contra turno as
oficinas oferecidas pela escola e as oferecidas pelos parceiros da comunidade
(samba, moda, tear, cinema, iluminação, teatro, dentre outras).
Com o intuito de ampliar a utilização dos espaços, o prédio também sediou a
Escola Técnica Estadual (ETEC) Guaracy Silveira em alguns horários para que as
vagas disponíveis até então fossem todas preenchidas.
Em 2010, o “Desafio do MAX” passou a ser chamado de “Escola do bairro Vila
Madalena” e começou a receber apoio financeiro do Banco do Brasil feito por meio do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD), de acordo com
informações contidas no site da Associação Cidade Escola Aprendiz.
Já em 2013, com a expansão do Programa de Ensino Integral – criado no ano
anterior em escolas de Ensino Médio do Estado de São Paulo - para escolas de Ensino
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Fundamental Anos Finais, o “MAX” aderiu à proposta e passou a funcionar de acordo
com suas diretrizes.
Segundo as Diretrizes do Programa Ensino Integral (2013), esse tipo de escola
visa a formação completa do sujeito, isto é, sua formação cidadã. Assim, intenciona
desenvolver aspectos não só cognitivos, mas afetivos e socioculturais. Trata-se de um
projeto voltado à potencialização dos pilares aprender a ser, aprender a fazer,
aprender a conhecer e aprender a viver juntos, estabelecidos pela Organização das
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Para tanto, o currículo
além das disciplinas obrigatórias abrange atividades que auxiliam os alunos na
realização de seu Projeto de Vida. Os funcionários trabalham em regime de 40 horas
semanais, o que lhes exige dedicação plena, e têm a incumbência de orientar os
estudantes de modo a auxiliá-los no desenvolvimento pessoal, acadêmico e
profissional. Currículo prescrito (GALIAN, 2016) que sofre alterações na medida em
que é implementado, mas que parece colocar o “Max” entre as Escolas de Tempo
Integral cujo trabalho se realiza com mais sucesso.
Com 420 alunos matriculados em 2017, a atuação da Associação Cidade Escola
Aprendiz pareceu bem menos contundente no “MAX” que há dez anos. Talvez porque
na época seu objetivo de revitalizar a escola, evitando seu fechamento, tenha sido
atingido. O Teatro da Vila não funciona mais como espaço aberto à comunidade e a
ETEC Guaracy Silveira não mais dispõe das instalações do prédio para suas
atividades. O “MAX”, escola de Ensino Fundamental II, continua funcionando em
período integral com disciplinas obrigatórias e eletivas, mas as oficinas voltaram a ser
oferecidas pelos próprios professores. Recebe, em contrapartida, apoio financeiro da
Parceiros da Educação, organização sobre a qual já falamos em nota de rodapé mais
acima. Parte dos recursos disponibilizados pela organização são, inclusive,
destinados à reforma do teatro que mais uma vez precisa de manutenção das
instalações tanto físicas como elétricas. Reforma solicitada por Francisco à direção
da escola e que teve início antes do término da pesquisa de campo do presente
estudo.
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Fotografia 1 – Teatro da Escola de Ensino Integral Carlos Maximiliano antes da reforma.

Fonte - A autora (2017)
Fotografia 2 - Teatro da Escola de Ensino Integral Carlos Maximiliano após o início da reforma.

Fonte - A autora (2017)

1.3.2 Os alunos de 2017 da “Teatrando”
Os alunos do “MAX” devem ser preparados para serem autônomos, solidários e
competentes, de acordo com as Diretrizes do Programa de Ensino Integral do Estado
de São Paulo (2013). Para tanto, a esses alunos são oportunizadas aulas e atividades
complementares que devem garantir a elaboração de Projetos de Vida e
estabelecimento de metas para atingi-los.
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Este modelo pedagógico respalda-se, segundo o mesmo documento, em
princípios criados a partir do Artigo 2º da LDB 9394/96 e do Artigo 3º da Constituição
Federal, onde lemos, respectivamente:
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2017)
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL,
2001)

Por isso, o Programa apresenta como princípio o Protagonismo Juvenil no qual
acredita-se que por meio do oferecimento de condições para a construção de “sonhos”
(projetos de vida que geralmente relacionam-se às futuras profissões) os jovens
tornam-se mais participativos e responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem.
Tornam-se, ao mesmo tempo, sujeitos e objetos, desenvolvendo autonomia conforme
podem avaliar e tomar decisões de acordo com o que acreditam e conhecem,
exercitando a solidariedade à medida em que podem enxergar-se também como
soluções para problemas, não somente como peças constituintes dos mesmos, mas
adquirindo competências a partir do desenvolvimento de habilidades que servirão para
inseri-los e garantir sua sobrevivência no mundo do trabalho. Para as Diretrizes do
Programa (2013):
(...)O projeto de Vida é simultaneamente o foco para onde deve
convergir todas as ações da escola e a metodologia que apoiará o
estudante na sua construção; Disciplinas Eletivas é a estratégia para
ampliação do universo cultural do estudante; Acolhimento é a
estratégia para sensibilização do estudante em torno do novo projeto
escolar, bem como, o ponto de partida para a materialização de seu
sonho; avaliação, nivelamento, orientação de estudos e atividades
experimentais em matemática e ciências são estratégias
metodológicas para a realização da excelência acadêmica (p. 14).
As práticas e vivências em Protagonismo Juvenil proporcionam ao
jovem agir com postura própria a alguém que sabe o que quer e se
empenha para realizar seus objetivos de modo consequente. E esse
empenho consequente conduz os alunos a patamares superiores em
termos de autonomia, conferindo-lhes melhores condições para lidar
com as diversas alternativas no enfrentamento e resolução de
problemas que os desafiam (p. 16).
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A escolha de líderes de turma e formação de clubes juvenis em que encontros
periódicos são promovidos sob a supervisão de professores também são estratégias
previstas pelas Diretrizes do Programa que visam tornar os alunos protagonistas. No
entanto, todo o modelo pedagógico ancora-se na elaboração e reelaboração de
Projetos de Vida porque acredita-se conseguir com isso maior engajamento por parte
dos jovens na realização das atividades propostas. Pois, “o aluno ao querer o fim (seu
projeto de vida, a realização dos seus sonhos) passa a querer os meios (as atividades
escolares) (DIRETRIZES PROJETO ENSINO INTEGRAL, 2013, p. 19) e, nesse
aspecto, as disciplinas eletivas apresentam-se como oportunidades de investigação
quando oportunizam que os alunos tenham contato com atividades que podem
convergir ou não com o que planejam para o futuro.
Após o dia de escolha das eletivas e período de troca por permuta, a lista de
alunos que participariam da Teatrando no primeiro semestre foi definida:
•

6º ano (16 alunos): Geovana Santana, Ana Clara, Manoela, Nathallye,

Leandro Rodrigues, Thavyne, Luís Otávio, Pedro Henry, Rayane, Thiago,
Carlos, Pedro Maciel, Murilo, Sabrina, Luca José.
•

7º ano (16 alunos): Alexandre, Kaique, Yasmin, Maycon, Caio, Jaime,

Victória, Pedro Dantas, Samuel Jesus, Daniela Gomes, Isabela Lemos, Clarice
Thaís Catto, Maria Eloísa, Isadora Nascimento, Gustavo, Júlia Bispo.
•

8º ano (12 alunos): João Pedro Sá, Luiz Silva, Jéssica, Natanael, Lívia

Maria, Júlia Cunha, Samira, Emilly, Francesco, Letícia Gomes, Enzo,
Alexandra.
•

9º ano (5 alunos): Luana, Renan, Lívia, Natasha, Ana Laura.

Os questionários elaborados para averiguar as características do público
atendido pela disciplina “Teatrando” em 2017 foram entregues aos alunos em dois
momentos diferentes. Isso se deve ao fato de possuírem objetivos distintos, como dito
anteriormente.
Dos 50 questionários distribuídos na primeira etapa, 47 retornaram. Uma menina
pediu transferência para outra escola e dois garotos recusaram-se a responder.
Com base nas informações coletadas, é possível afirmar que 38 alunos
estudaram em outras escolas públicas de ensino integral – Brasílio Machado e Alfredo
Bresser, basicamente - e que a maioria deles não mora na Vila Madalena, utilizando
transporte público ou a carona dos pais para chegar ao MAX.
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Com idades que variam entre 11 e 15 anos, 37 estudantes apontaram a
“Teatrando” como primeira opção de disciplina eletiva. Sobre os motivos que os
levaram a optar pela disciplina, contudo, apenas 6 alunos afirmaram tê-la escolhido
por pretenderem ser atores. 17 alegaram precisar aprender “a se expressar melhor” e
os demais deram respostas que variaram entre gostar dos professores, ter participado
da eletiva em anos anteriores ou simplesmente gostar de teatro.
No que se refere ao projeto de vida, 11 alunos afirmaram ser necessário “perder
a vergonha” para serem melhor sucedidos nas profissões que pretendem seguir e 12
disseram não enxergar relação, mas por gostarem de teatro optaram por ela.
Dos questionários distribuídos aos alunos na segunda etapa, 44 retornaram.
De acordo com as respostas, apenas 11 alunos têm contato com teatro somente
por meio da escola, porém apenas 17 alegaram frequentar espetáculos fora dela,
apontando a família como a principal responsável na garantia do acesso aos eventos.
Os demais mencionaram as mostras promovidas pelo MAX em semestres anteriores.
Quanto ao conhecimento sobre musicais, 21 alunos afirmaram conhecer outros
além de Grease e Hairspray - espetáculos escolhidos por Francisco e Fabiana para
um trabalho mais sistemático ao longo do ano. Glee, Highschool musical, Mamamia,
Cats, Dançando na chuva e os Miseráveis foram apontados como conhecidos, porém,
os mesmos já haviam sido mencionados pelos professores tão logo as atividades da
oficina começaram.
Apenas 6 alunos afirmaram conhecer um texto dramático o que revelou que a
maioria sequer teve contato com o gênero ao longo da trajetória escolar ou se teve,
não associa sua estrutura à peça teatral.
Em contrapartida, do ponto de vista do que as Diretrizes do Programa Ensino
Integral (2013) preconizam, pareceu haver no MAX um esforço para estimular e
respeitar os posicionamentos dos alunos já que, mesmo tendo sido permitido ao
Francisco permanecer com o mesmo grupo por dois semestres, aos estudantes
também foi permitido que optassem por outra disciplina eletiva, caso assim
desejassem. Coincidência ou não, a quantidade de estudantes que abandonaram a
disciplina no segundo semestre (24) correspondeu, com exceção de um aluno, à
quantidade dos que não enxergavam relação da mesma com seus projetos de vida.
Francisco é o objeto do presente estudo, mas o contato com os alunos foi
inerente à necessidade de analisa-lo enquanto profissional da educação.
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A opção pela não aplicação dos questionários aos estudantes que ingressaram
na disciplina no segundo semestre fez com que a caracterização do público que
frequentou a Teatrando em 2017 ficasse incompleta, uma vez que ao invés de 50
alunos, 74 estudantes passaram pela oficina e informações como origem,
conhecimento sobre teatro e aspirações de 24 deles acabaram desconhecidas. Por
outro lado, as respostas do grupo analisado foram suficientes à comprovação da
relevância do trabalho com teatro desenvolvido pelo professor como importante
recurso para a ampliação do conhecimento dos estudantes sobre a linguagem, visto
que a maioria foi capaz de apontar apenas os espetáculos montados pela escola como
conhecidos.
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CAPÍTULO 2
TEATRO: DA ORIGEM AO QUE SE ESPERA DELE NA ESCOLA

O fazer teatral existe desde a origem do homem num processo de constante
transformação (PEIXOTO, 1980). Trata-se de uma manifestação artística que carrega
a cultura de um povo e que, por isso, define-se no contexto da sociedade em que
estiver inserida.
Já nos primórdios, o homem procurou se relacionar com seus pares por meio da
representação:

divindades,

animais,

morte,

nascimento,

amor,

ódio

foram

representados como forma de se procurar entender o próprio homem no âmbito dos
seus anseios e medos.
Intimamente relacionado à história das civilizações, no Egito e Antigo Oriente o
teatro aparece ligado às cerimônias religiosas e da corte onde Osíris, deus da
fertilidade, por exemplo, possui sua história organizada em peça atuada por
sacerdotes. São também os egípcios que inspirados pelo Oriente; desenvolvem o
teatro de sombras no século XII depois de Cristo. Há registros de manifestações
teatrais, inclusive, nas civilizações islâmicas antigas onde Maomé proibiu qualquer
tipo de evocação a deuses, mas permitiu que seu povo permanecesse favorável ao
circo e ao combate de gladiadores. (BERTHOLD, 2014).
Margot Berthold (2014) volta seu olhar para a história mundial do teatro e aponta
para suas manifestações ligadas à dança, música e artes plásticas também na origem
de lugares como Índia, Indonésia, China, Japão, Grécia e Roma. Do mesmo modo,
apresenta a evolução do teatro da Idade Média aos dias atuais, levando-nos a
concordar que a diferença entre as diversas civilizações em que o teatro se fez e se
faz presente é a quantidade de objetos cênicos disponíveis a quem se expressa por
meio dessa arte. É ao teatro grego antigo, contudo, que devemos a origem de dois
gêneros teatrais.
Os ritos de sacrifício, dança e culto ao deus Dioniso - deus do vinho, vegetação,
crescimento, procriação, exuberância e mais tarde do teatro - deram origem aos
festivais rurais de Atenas que depois tornaram-se os ritos dionisíacos que
desenvolveram a tragédia e a comédia nas quais Ésquilo, Sófocles e Eurípedes
marcaram com suas produções a primeira e Aristófanes a segunda.
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Competições de teatro em que tragédias eram apresentadas foram comuns na
República de Atenas. Há registros de que Ésquilo começou a participar dessas
competições, “As Grandes Dionisíacas”, em 500 a.C. e que em 468 a.C. enfrentou
Sófocles numa dessas “batalhas” (BERTHOLD, 2014).
Eurípedes, por sua vez, marcou sua importância no Ocidente ao propor o teatro
psicológico. Discípulo dos sofistas de Atenas, preocupou-se em tratar da decepção,
de valores éticos. Criou personagens que duvidam, hesitam.
Quanto ao que se refere a Aristófanes, este se destacou na comédia primeiro
porque quem a escrevia não escrevia tragédia (e vice-versa) e segundo porque
[...] gostava de dirigir sua habilidade artística para a política corrente;
adorava terçar armas com os grandes homens de sua época, crivando
de flechas venenosas, como que num show de gracejos maliciosos
num cabaré, seus calcanhares de Aquiles. As obscenidades com as
quais o “impudente favorito das Graças” empreendia seu trabalho de
“castigar o povo e os homens poderosos”, as rudes piadas fálicas, os
coros de pássaros, rãs e nuvens – tudo vale-se da herança cultual das
desenfreadas orgias satíricas, das danças animais e das festas de
colheita. (BERTHOLD, 2014, p. 120).

Neste aspecto, o riso era na época de Aristófanes como hoje, uma maneira de
humilhar a pessoa que comete deslizes, “uma espécie de trote social, sempre um
tanto humilhante para quem é objeto dele” (BERGSON, 1976, p.72). Por isso, Berthold
(2014) afirma que diferente do concurso de tragédias, as “batalhas” cômicas não eram
pacíficas. Por meio do teatro costumes eram castigados provocando risos e
animosidades.
Em Roma, as padroeiras do teatro eram para a comédia Tália e para a tragédia,
Eutérpia.

No

entanto,

“tanto

em

suas

características

dramáticas,

quanto

arquitetônicas, o teatro romano é herdeiro do grego” (BERTHOLD, 2014, p.138).
Contudo,
O anfiteatro não pertencia aos poetas. Servia de palco aos jogos de
gladiadores e às lutas de animais, para combates navais, espetáculos
acrobáticos e de variedades. Quando a perseguição aos cristãos se
iniciou com Dominiciano, o sangue humano correu aos borbotões no
Coliseu, no mesmo local onde multidões de cinquenta mil pessoas
aplaudiam os atletas campeões ou os atores de mimos e de
pantomimas. Seu teatro era o espelho do imperium romanum – para
melhor ou para o pior, e era muito mais um show business organizado
do que um lugar dedicado às artes. [...] Desde o mais remoto início, a
habilidade política de Roma se expressou no oferecimento, aos povos
conquistados, da oportunidade de promover seus talentos e manter
boas relações com seus próprios deuses. Os romanos anexaram a
propriedade espiritual, tanto quanto a terrena, daqueles que
conquistaram, juntamente com o direito de exibi-la em público, para o
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prazer de todos e para maior glória da res pública. Dessa forma, o
teatro romano também era um instrumento de poder do Estado dirigido
pelas autoridades. (BERTHOLD, 2014, 140).

Na Idade Média, após a queda do Império Romano, entre os séculos V e XV,
como consequência do Cristianismo, passaram a existir encenações que tiveram
como inspiração inicial a Páscoa e o Natal, feitas na Igreja e em nome dela.
Antes, porém, durante o período conhecido como Alta Idade Média a Igreja
Católica combateu abertamente o teatro greco-romano. Atores e atrizes não eram
bem vistos, de modo que a prática teatral ficou restrita às feiras populares, longe dos
olhares dos religiosos. Quando, contudo, a Igreja percebeu que podia catequizar, por
meio da encenação, o povo analfabeto, o teatro deixou de ser pagão para se tornar
um instrumento da fé, “florescendo na Baixa Idade Média” (CEBULSKI, 2013, p.23).
No século XVI, com o apoio de D. João III, rei de Portugal, para a criação da
Companhia de Jesus por Inácio de Loyola em 1540, a Igreja ainda foi responsável por
levar às terras recém conquistadas o teatro como forma de catequização dos povos,
visando a ampliação do catolicismo e em resposta à reforma protestante
(HERNANDES, 2006; BERTHOLD, 2014).
De acordo com Hernandes (2006), José de Anchieta entrou para a Companhia
de Jesus em 1551, momento em que era a ordem mais importante de Portugal. Uma
vez no Brasil, dedicou-se a converter nativos e a “recuperar colonos” por meio do
teatro desenvolvido com o auxílio dos alunos dos colégios:
Para ensinar nativos brasileiros – os rudes colonos, os meninos dos
colégios, os confrades da Santa Casa de Misericórdia – o caminho do
Bem e afastá-los do Mal, Anchieta coloca em cena Satanás, Lúcifer,
añánga, cenas do cotidiano, rituais de antropofagia, lutas e mortes,
fogo, Cristo, mártires, santas, santos, Karaibebé e personagens da
vida social do Brasil quinhentista. Faz uso dos mimos, com seus jeitos
e trejeitos, safanões e gatimanhas, recursos presentes no teatro
popular. Denuncia os maus e anuncia os bons costumes que devem
viver os espectadores, inspirado nos autos de moralidades. Confunde
o espectador com a realidade e a ilusão, personagens divinas e de
carne e osso circulando pelo espaço cotidiano e teatral, mexendo e
remexendo com o espectador. Provoca uma tensão entre a realidade
e a ilusão, representação e vida cotidiana, características do barroco.
Enfim, faz uso de muitos recursos tanto estéticos quanto ideológicos
ao alcance da mão. (p.210).

O teatro no Brasil, portanto, feito pelo homem branco, nasceu deste modo: no
século XVI, a partir do trabalho de José de Anchieta junto aos alunos dos colégios
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jesuítas e com o propósito de converter, restaurar e propagar a fé cristã, aumentando
o número de fiéis em prol da sobrevivência da Igreja Católica.
Na Europa Renascentista entre os séculos XVI e XVII, entretanto, Paris, Londres,
Madrid e Florença passaram a concentrar a vida cultural do continente buscando
recuperar algumas características do teatro greco-romano perseguido por tanto
tempo. O Antropocentrismo passou a vigorar e dentre os diferentes tipos de teatro
surgiram na Espanha, o Siglo de oro (que mistura religião à história nacional da
Espanha), na Itália e na França, a Comédia dell’ Arte (onde a maioria dos personagens
utiliza máscara típica e os atores fazem acrobacias e mímicas) e na Inglaterra, o
Teatro Elizabetano (que uniu tradições religiosas e populares medievais à história e
literatura). Por último, surgiu o Classicismo, também na França, que estabeleceu
regras às produções (BERTHOLD, 2014; CEBULSKI, 2013).
O século XVIII, marcado pelas Revoluções Industrial, Americana e Francesa
(CEBULSKI, 2013), iniciou a “era dos grandes teatros da cidadania burguesa”. De
acordo com Berthold (2014), grandes estruturas foram construídas nesse período,
como o Théatre de la Monnaie em Bruxelas. “No que os olhos veem o coração crê”
(BERTHOLD, 2014, p.382) era o lema de um público para o qual surgiram revistas
semanais com páginas inteiras voltadas ao teatro. Nesse período, o grotesco surgiu
com o teatro romântico, como “uma releitura” da comédia grega, por assim dizer, já
que explorava os desvios existentes na sociedade. Surgiu primeiro na Alemanha e
espalhou-se para o restante da Europa e Américas (CEBULSKI, 2013). Na sequência,
já na segunda metade do século XIX, em meio ao início das discussões relacionadas
à luta de classe, com a nova forma de vida estabelecida a partir da Revolução
Industrial, no teatro começou-se a considerar que a sociedade deveria também ser
vista no palco. Assim,
[...] as peças teatrais procuraram revelar a vida cotidiana
contemporânea do dramaturgo, e passam a frequentar os palcos,
temas e tipos humanos mais verdadeiros. Diante dessa estética,
considerável parcela do público e da crítica se insurge e, como
resultado, acusações de imoralidade e decadência dos costumes e da
arte são deflagradas.
A encenação, como não poderia ser diferente, passou a refletir
essa atmosfera de mudanças: os cenários, os figurinos e a
interpretação dos atores se tornam mais detalhados, verdadeiros e
contemporâneos [...] o ideal básico da estética realista, passa a ser a
criação da ilusão perfeita. (CEBULSKI, 2013, p.48-9)
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Esse tipo de teatro se fez presente do século XVIII até o início do século XX. Um
teatro ilusionista. O público não devia ter contato com os segredos que permeavam
os truques. O palco estava, portanto, separado da plateia. Esta última, era
contempladora.
Segundo Desgranges (2006), Meyerhold foi um dos primeiros a provocar, no
início do século XX a recepção dos contempladores
(...)a partir de então, o texto deixaria de ser o principal aspecto da
cena, e todos os elementos de linguagem poderiam contribuir
igualmente para acrescentar teatralmente um acontecimento aos
espectadores (p. 35).

O artista russo, responsável por desenvolver a biomecânica, método em que
“gestos e movimentos eram calculados meticulosamente adquirindo significados
simbólicos” (CEBULSKI, 2013, p. 58), pretendia tornar a plateia em co-criadora do
drama, pelo domínio da razão. Para tanto,
Vestia os atores com macacões-uniformes, pois nada deveria distrair
a atenção do público nem mesmo a ação dos atores. Sua concepção
na encenação era o antiilusionismo, marcado pela improvisação de um
teatro cujo apelo político-ideológico se fazia presente. Meyerhold levou
ao extremo a técnica de expressão corporal, pois seus atores eram
também acrobatas e dançarinos. Essa sua biomecânica garantiu que
o progresso técnico aperfeiçoasse o instrumento cênico. (CEBULSKI,
2013, p. 58).

Não foi a primeira vez, contudo, que a plateia foi vista como “pensante” no teatro.
Sobre o teatro grego antigo, no tempo das Grandes Dionisíacas, mencionadas acima,
Berthold (2014) revela que,
Vestido com o branco ritual, o público chegava em grande número às
primeiras horas da manhã e começava a ocupar as fileiras
semicirculares, terraceadas, do teatro. “Um enxame branco, é como
chama Ésquilo. Ao lado dos cidadãos livres, também era permitido a
presença de escravos, na medida em que seus amos lhes dessem
licença. A aprovação era indicada por estrepitosas salvas de palmas,
e o desagrado, por batidas com os pés ou assobios. A liberdade de
expressar sua opinião foi algo de que o antigo frequentador de teatro
fez uso amplo e irrestrito, considerando a si próprio, desde o mais
remoto início, um dos elementos criativos do teatro. (p.114).

A diferença é que nos séculos XVIII e XIX o teatro voltou-se à construção de
grandes espaços, inclusive para as óperas. Era um teatro burguês. O espectador não
era o centro das discussões porque não havia preocupação com a formação de
público. O público estava lá. O foco estava direcionado para os grandes autores e
seus textos.
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No século XX, por conseguinte, ao questionar o papel do público no evento
teatral, os autores modernos devolveram a ele seu poder crítico “conquistado” na
Antiguidade, porém, em prol de sua emancipação.
O alemão Bertold Brecht é figura importante neste cenário. Seu teatro épico
“tinha

na

tomada

de

consciência

do

espectador

objetivo

marcante

[...]”

(DESGRANGES, 2006, p. 50). Para tanto, negava a utilização do palco italiano pois
visava aproximar a cena da plateia. Seu intuito era promover maior entendimento
sobre o fazer teatral para potencializar o pensamento crítico. Deste modo, a plateia
passaria a participar criativamente do espetáculo porque a própria organização do
discurso cênico levava a isso (DESGRANGES, 2006).
Então, na segunda metade do século XX, no contexto da arte contemporânea,
uma liberdade de criação ocasionou a variedade nas produções realizadas dentro do
movimento pós-moderno, ou seja, a partir de 1960, quando questionamentos sobre
sistemas arbitrários e ideias lineares começaram (SANTAELLA, 2009). Esses
questionamentos deram origem a movimentos que visavam a valorização e
participação de minorias até então ignoradas.

“Libertação nacional pelos países

latinos, lutas de negros e outras minorias, manifestações contra a guerra do Vietnã,
protestos de estudantes e trabalhadores na Europa. Haviam indignações comuns em
vários lugares”. (DESGRANGES, 2006, p. 53). Os movimentos iam contra o status
quo, o teatro se encontrava “amarrado” à política e, consequentemente, revia sua
atuação nessa esfera. A produção teatral foi intensa e agiu de acordo com o que a
demanda social solicitava.
[...] o palco seria oferecido como espaço relevante para o debate das
questões que afligiam as nossas sociedades, e os espectadores
convidados a participar efetivamente desses eventos [...] o teatro
passaria a ser feito na rua, em fábricas, igrejas, escolas, empresas e
hospitais[...] a partir da proposição de procedimentos artísticos que, de
diferentes maneiras, incitavam a atitude do público diante dos fatos
trazidos à cena. A ação por meio do teatro, tomado como instrumento
revolucionário, queria provocar a potência imaginativa e
transformadora dos espectadores [...] o próprio termo espectador
começa a ser questionado, pois a atuação que se quer deste não
estaria restrita à de alguém que simplesmente observa um ato, mas
se efetivaria numa atuação ampla, plena, com o corpo inteiro. Uma
participação que não implicasse somente o olhar e a audição, mas
convidasse o espectador a um envolvimento com todos os sentidos,
que o abarcasse por inteiro: do intelecto às vísceras [...] O papel do
espectador passa a ser fundamental e, por isso, tornou-se mais que
relevante, convidar o público a se tornar parceiro de criação.
(DESGRANGES, 2006, p. 55-56).
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Como consequência deste processo, atualmente o teatro não se configura único,
mas em vários: a depender da sociedade, do grupo de homens a que pertença, sua
linguagem é reformulada. Além disso, segundo Peixoto (1989), um mesmo espetáculo
pode apresentar questões aparentemente contraditórias, mas que, na sua totalidade,
possui coerência. A linguagem teatral cotidiana, ao contrário daquela feita apenas à
elite do século XIX, por exemplo, permite que isso aconteça por não atender mais às
expectativas de um único tipo de público, mas de vários. O teatro de hoje busca-se a
si mesmo (PEIXOTO, 1980) na medida em que pode acontecer fora de lugares
estabelecidos como apropriados. Aproxima-se da ideia de performance e pode
acontecer na rua, em vagões de trem, praças, prédios e numa infinidade de outros
lugares. “(...) Ele retira o espectador do palco fixado à italiana e o coloca dentro de um
espaço cênico [estabelecido em qualquer lugar] para que possa abordar o presente”
(ANDRÉ, 2007, p.58).
Em defesa de um teatro na escola realizado em consonância às atividades
teatrais que hoje ocorrem, muitas delas ligadas mais às performances que ao evento
em espaços formais propriamente ditos, Carminda Mendes André (2007), ao
conversar com as ideias de teatro pós-dramático de Hans Lehman, afirma ser
necessário permitir que os alunos se expressem no pátio, corredores, quadra ou em
qualquer espaço disponível no ambiente educacional ou fora dele. E, neste sentido,
amplia as possibilidades do teatro desenvolvido na escola, contrariando a ideia de que
sem “espaço adequado” é inviável o mesmo acontecer.
Todavia, para o teatro no contexto escolar brasileiro também há uma história.
Registros sobre teatro na escola mesmo antes da promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases de 1971 (LDB 5692/71) - que instituiu a Educação Artística como atividade
educativa ao currículo, de acordo com o Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte
(2000) - revelam professores que se arriscaram a escrever sobre suas práticas, na
tentativa de formalizar suas ações, já no final da década de 50 e início dos anos 60.
Alexandre Mate no seu texto de 2010 “Apontamentos bibliográficos sobre jogos
teatrais no Brasil. Retrospectivas e lutas, conquistas, retrocessos, impermanências”
destaca casos paulistas de ensino nos quais, mesmo sem haver para a Arte a mesma
importância dada às outras disciplinas, registros dos professores trazem à tona aulas
de teatro ministradas em disciplinas optativas em colégios como os Vocacionais de
São Paulo, por exemplo. O dramaturgo Jorge Andrade chegou a ministrar aulas de
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teatro em dois desses colégios e abandonou suas atividades quando a repressão
ditatorial chegou a eles.
Ao tratar sobre a história brasileira dos jogos teatrais na escola, Mate (2010)
procura apontar referências bibliográficas que tratam sobre o assunto. Anuncia as
contribuições de Peter Slade e Viola Spolin como fundamentais aos professores de
Educação Artística no final da década de 70, já que os mesmos deveriam ser
polivalentes, ou seja, dominar na época, Artes plásticas, Educação Musical, Artes
Cênicas (PCN, 2000), mas não possuíam formação suficiente para tal. As
licenciaturas eram feitas em dois ou três anos no máximo e com pouca referência
sobre como desenvolver um trabalho com teatro na escola, o jogo dramático de Slade
e, principalmente, os jogos teatrais de Spolin surgiram no cenário educacional como
uma “luz no fim do túnel”.
Foi também na década de 70 que os estudos sobre Teatro e Educação
ganharam força no Brasil com a criação do grupo de pesquisadores da área por Ingrid
Dormien Koudela, professora da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da
Universidade do Estado de São Paulo (USP) (JAPIASSÚ, 1998), responsável pela
tradução dos livros que tratam sobre o sistema de jogos teatrais de Viola Spolin
(DESGRANGES, 2006; JAPIASSÚ, 1998). Paralelamente, o movimento ArteEducação presente em outras universidades brasileiras, a partir da década de 80 fez
com que as discussões sobre a formação e valorização do professor fossem
ampliadas em prol de conhecimentos e competências mais consistentes ao
profissional licenciado em Arte. Na sequência, a Constituição de 1988 deu início às
discussões sobre a LDB 9394 aprovada em 1996, na qual a Arte foi finalmente
incorporada ao currículo da educação básica como disciplina obrigatória e,
reconhecida como área do conhecimento, seus conteúdos próprios ligados à cultura
artística começaram a ser garantidos aos alunos (PCN, 2000). Música, dança, artes
visuais e teatro passaram a ser conteúdos obrigatórios da área Arte.
Estudos promovidos a partir do final da década de 90 e durante os anos 2000
demonstram o total reconhecimento da LDB 9394/96 como marco histórico para a
educação brasileira pelos pesquisadores. Por outro lado, também apontam para
dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar pelos professores de Arte. A começar
pela falta de espaço físico e pela organização do tempo em aulas de quarenta e cinco
ou cinquenta minutos que favorecem o trabalho com artes visuais em detrimento da
música, dança e do teatro (ANDRADE, 2006), passando pela falta de preparo do
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professor de Arte que não tem formação para trabalhar com os quatro eixos da
disciplina (AMARAL, 2012), a exemplo do que acontecia na década de 70, e chegando
ao descaso com que a Arte é tratada pela sociedade brasileira que ainda a considera
supérflua (JAPIASSU, 1998, 2001) em comparação com as demais disciplinas do
currículo escolar (KOUDELA, 2000). A prova disso é que em 2016, na ocasião da
reformulação da Base Curricular Nacional Comum, voltou-se a discutir sobre a
permanência ou não da Arte como disciplina curricular obrigatória nos anos finais da
Educação Básica.
Se considerarmos os conteúdos da Arte em separado, contudo, e colocarmos
profissionais com formações mais específicas em cada um deles para debaterem
sobre a importância dos mesmos para a educação, o músico apontará os benefícios
da música e o mesmo acontecerá com o dançarino em relação à dança, o artista
plástico em relação à pinturas e esculturas e o ator em relação ao teatro. Por isso, sob
o ponto de vista de uma professora/atriz ou atriz/professora, tomo emprestado alguns
dos pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (2000) e afirmo que
o teatro é, dentre as manifestações artísticas, a mais completa forma de expressão.
Utiliza do indivíduo seu corpo, gesto e fala, isto é, instrumentos naturais do homem. É
também entre as quatro linguagens em que a arte se manifesta e cujo ensino deve
ser contemplado na escola, a mais democrática, porque permite a atuação dos atores
em diferentes frentes: cenário, maquiagem, sonoplastia, coreografia... aspectos
relacionados à dança, música e artes visuais.
Flávio Desgranges no livro Pedagogia do teatro (2006) revela que ao longo da
história do teatro na educação, o primeiro passou a ser aliado da segunda sob o
argumento de que “teatro é cultura”, de que seria um bom mecanismo para a
transmissão de conteúdos de fundo moral, tal qual a escola em que estudei no ensino
fundamental solicitou certa vez. Contudo, o autor deixa claro que não é só isso. Afirma
que a relação com a arte teatral já é, por si, uma experiência pedagógica.
Assistir a um espetáculo é pedagógico porque é na relação do artista com o
contemplador por meio da obra que o evento estético acontece. Evento que “não é
algo para ser vivido, mas algo para ser criado” (BAKTHIN, apud DESGRANGES,
2006, p. 30). Cada espectador, portanto, elabora suas conjecturas e tira suas
conclusões a partir de seu modo de ver o mundo, sua história, sua vida. De modo que,
durante a peça, o contemplador reflete tanto sobre os acontecimentos da cena, quanto
sobre sua história, formulando respostas e criando alternativas para o modo como
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vive. E nesse aspecto, o evento pode transformar as pessoas que dele participam,
pois, com a consciência da situação, torna-se possível transformá-la, podendo libertar
os sujeitos de uma realidade opressora (DOLCI, 2016) se for este o caso.
Com base nas ideias de Philippe Meirieu que desenvolveu uma pesquisa com
crianças de 6 a 12 anos em 1992, Desgranges (2006) afirma que crianças que
mantém contato com histórias, sejam elas contadas por meio de livros, cinema ou
teatro destacam-se por conseguirem contar histórias da própria vida (ou de terceiros)
criando-as; “[...] Quem houve história, sendo estimulado a compreendê-las, exercita
também a capacidade de criar e contar histórias, sentindo-se, quem sabe, motivado a
fazer história” (p. 23). O teatro assim teria sua importância por agir sobre a capacidade
de reflexão do indivíduo sobre sua história, promovendo a compreensão de seu
passado, presente e projeção no futuro (DESGRANGES, 2006) e potencializando o
desenvolvimento do pensamento crítico.
Bertold Brecht acreditava numa pedagogia do teatro que possibilitasse uma
aprendizagem a partir da crítica à vida social. Propunha um processo de tomada de
consciência pelo individuo por meio da experiência sensível oferecida pelo contato
com o fazer teatral (DESGRANGES, 2006). A proposta é a de que se aprenda
atuando e não assistindo. Ao contrário de transmissão de ensinamentos compreende
a apreensão desses pelos atores em ação. E, nesse aspecto, podemos entender que
no teatro da escola, o teatro deve ser produzido na escola, pelos alunos.
Sobre o teatro feito na escola, Desgranges (2006) revela que os jogos teatrais
são importantes porque aproximam-se do fazer e ver teatro. Promovem o
desenvolvimento da criticidade na medida em que favorecem a formulação de
questões pelos agentes envolvidos. Questões como “por que isso é assim, poderia
ser diferente?” são formuladas de acordo com este autor que reforça,
A investigação teatral desenvolvida durante o processo, exorta os
participantes a conhecerem e se aproximarem das possibilidades
comunicacionais dessa arte. E mais, a inventarem um jeito próprio de
pensar e fazer teatro, já que não se deve esperar que o grupo aprenda
e reproduza um “jeito certo” (como se existisse um jeito cero de fazer
teatro!), mas que crie a sua maneira de se comunicar a partir dos
elementos constituintes desta linguagem artística. (p. 88)

Os jogos teatrais potencializam o “gostar” de teatro pelo fazer.
[São] em sua essência, pedagógicos, ainda que tal característica seja
intrínseca à própria experiência teatral. Por isso não devem ser
escolarizados ou didatizados para que tenham valor educacional; ao
contrário devem ser preservados em sua potencialidade, pois seu
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principal vigor pedagógico está no caráter artístico que lhe é inerente.
(DESGRANGES, 2006, p. 91).

A promoção de oficinas de improvisação também é um bom caminho para o
teatro na escola, desde que essas oficinas sejam realizadas com o intuito de
questionar os participantes para que encontrem resoluções em conjunto, isto é, desde
que para além de se determinar o que é bom ou ruim, certo ou errado, os participantes
sejam estimulados a refletirem sobre suas produções, neste caso, cenas construídas
(DESGRANGES, 2006, p.89).
Com o intuito de oferecer pistas de como o trabalho com jogos teatrais na escola
pode ser desenvolvido, Flávio Desgranges elenca três propostas e procura elucidalas à luz de seus criadores: jogo dramático, sistema de jogos teatrais e drama.
O jogo dramático do francês Jean Pierre Ryngaert – referência de Olga Reverbel
e Maria Lucia de Souza Puppo ao tratarem sobre o tema no Brasil - propõe que a
experiência teatral seja relevante tanto por quem assiste como por quem representa.
Trata-se de um processo de investigação em que
almeja-se que os participantes conquistem a capacidade de criar,
organizar, emitir e analisar um discurso cênico. O desafio do
coordenador [na escola, o professor] é manter constante a tensão
entre divertimento e aprendizagem. Jogar por jogar leva a situações
repetitivas, sem desafios, sem aquisições (DESGRANGES, 2006, p.
94).

Atividade grupal, o jogo dramático culmina em apresentações, a partir de oficinas
que têm como meta investigar a linguagem teatral. Envolve expressão e análise do
participante de como dizer algo por meio do teatro, utilizando recursos visuais e
sonoros e, na medida em que permite o parar, refletir, e/ou refazer de outro modo,
promove também uma análise do mundo. Para que isso aconteça, no entanto, as
oficinas devem ser cuidadosamente planejadas para que sejam evitados estereótipos.
Nelas (as oficinas) deve-se favorecer “o surgimento de um teatro que analise os
gestos e atitudes atuais, e que não se apresente enquanto reprodutor irrefletido de
comportamentos usuais” (DESGRANGES, 2006, p .96).
O mesmo autor (2006) defende que quando associado à ida ao teatro, o jogo
dramático potencializa a formação estética e forma também espectadores, mais
conscientes das inúmeras possibilidades de construção do discurso cênico.
Propõe-se, gradativamente, aos integrantes, portanto, a percepção de
que estão jogando com uma linguagem que não é só verbal,
trabalhando com o grupo o apuro em mostrar teatralmente uma
situação, levando-o a notar as diferentes maneiras possíveis de se
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compor uma cena, já que há um vasto cabedal de elementos de
significação a que se pode recorrer para se construir um discurso (...)
A exploração dos elementos que constituem a cena teatral possibilita,
também, que o participante perceba criticamente os meios de
comunicação de massa a que somos submetidos diariamente. Deste
modo esses produtos culturais podem e devem ser utilizados na
elaboração de cenas nas oficinas, além é claro, do coordenador
também proporcionar ao grupo o contato com diversos materiais de
reconhecida qualidade artística – fotos, peças dramáticas poesias –
que, em que se pese o alto teor estético, são muito pouco difundidos
e amplamente desconhecidos. (DESGRANGES, 2006, p. 97)

Além disso, nessa proposta, o professor pode participar do jogo. Ele não precisa
ser, necessariamente, apenas o coordenador, mesmo porque, é comum que os alunos
fiquem curiosos por vê-lo em cena. Tal medida estreita a relação de confiança entre
os integrantes. Todos podem e devem participar.
Montagens e mostras também são bem-vindas no trabalho com jogos
dramáticos, desde que oriundas de processos de investigação. A apresentação de
resultados, contudo, não pode suprimir o processo no qual as resoluções cênicas do
grupo para os desafios apresentados, são as mais importantes. Além disso, como
processo coletivo é necessário que todos possam tecer comentários e levantar
hipóteses a respeito das cenas. O que aqui é proposto é um processo de estudo em
que os sujeitos têm contato com a linguagem pelas vias do ver e experimentar,
mediados por uma análise constante (DESGRANGES, 2006).
Questionamentos

e

interpretações

por

parte

dos

participantes,

são

fundamentais. Para tanto, a exploração do espaço cênico deve ser garantida pela
definição do lugar de onde se passa a cena; a definição de alguns momentos da
história para que se pense em como resolver teatralmente uma situação;
estabelecimento de função para os personagens para que possam ser construídos; e,
por fim, a relação entre espaço, situação e personagem como elementos
fundamentais à linguagem teatral.
Pretende-se na proposta de jogos dramáticos que as cenas sejam
gradativamente aprimoradas, enquanto tornam-se mais complexas. A interferência do
coordenador é importante quando um novo direcionamento é necessário para o
“refinamento da linguagem”.
Não é um sistema fechado, por isso oferece mais autonomia ao professor que
deve planejar-se antecipadamente, como dito acima, para que não se perca,
tampouco se confunda com outras metodologias, visto que a sequência de exercícios

59
não pode ser aleatória, ainda que heterogênea. Neste planejamento, o professor
também deve estabelecer o que avaliar e o grupo, no momento de análise deve ter
clareza sobre o enfoque a ser dado, para apontamentos mais precisos. De modo
algum a avaliação deve partir apenas do professor, então coordenador do processo.
Ao contrário, deve se pensar que cada avaliação é elemento constitutivo de
aprendizagem. Em outras palavras, não se deve perder de vista que o objetivo maior
é a produção coletiva de conhecimentos.
Isso serve para que o processo esteja voltado tanto para o
pensamento crítico acerca da vida social, que é uma característica
marcante e relevante do jogo dramático, quanto para o apuro
linguístico dos participantes (DESGRANGES, 2006, p. 108).

Na sequência, Desgranges (2006) aponta como alternativa de trabalho com
teatro na escola o sistema de jogos teatrais de Viola Spolin.
Processo de investigação em grupo, com objetivos e procedimentos, o sistema
de Spolin não é uma cartilha. É mister ao coordenador (professor), por isso, ter certo
conhecimento sobre o material para utilizá-lo criticamente, organizando sua utilização
de forma flexível, em consonância aos objetivos e necessidades do grupo. Dito de
outro modo, a quem coordena o processo cabe ter consciência da importância do
diálogo com os demais integrantes para que o conhecimento seja, de fato, construído
a partir de questões e conquistas coletivas (DESGRANGES, 2006, p. 118).
Esse sistema centra-se na ideia de que todo e qualquer indivíduo pode se
expressar por meio do teatro e por isso, visa ensinar amadores e crianças como fazêlo, uma vez que estar em cena é capacidade aprendida e não inata. Deste modo
propõe, assim como na proposta de jogos dramáticos vista acima, experimentação
cênica seguida de análise crítica sobre o que foi construído.
Trata-se de um processo coletivo e como tal, objetiva que os participantes
construam uma compreensão conjunta da linguagem teatral, decidindo sobre a
adequação ou não do que é realizado. É necessário que haja, para tanto, liberdade
para a livre experimentação, para o desenvolvimento intelectual, físico e sobretudo,
intuitivo dos sujeitos. Diferente dos jogos dramáticos, possui uma série de exercícios
que determinam cada qual o foco de investigação, tanto no momento de construção
das cenas, quanto no momento de análise das mesmas: como foi, o que funcionou ou
não e porquê. Sustenta-se na resolução de problemas por todos os participantes que
se deparam, continuamente, com graus de complexidade cada vez maiores, ou seja,
cada problema gera outros. O professor participa, coordena e mantém o interesse
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pela investigação do grupo, selecionando “provocações” que lhe pareçam importantes
para o avanço do grupo naquele momento:
À medida que o grupo vai compreendendo e respondendo aos
problemas com resoluções cênicas próprias e criativas, o coordenador
da atividade propõe novos desafios, mais complexos, levando o grupo
a explorar os diversos aspectos da encenação, trabalhando os vários
elementos da linguagem teatral, que vão sendo vez
a vez
selecionados como foco de investigação, tais como: a percepção
espacial e cenográfica (ONDE), aqueles que se referem à construção
de personagens ( QUEM), e o desenvolvimento da ação dramática (O
QUE) [...], ao invés de utilizar termos tradicionais: espaço,
personagem e ação dramática, para não pesar e inibir a ação
espontânea. Assim o grupo, segundo ela, constrói um conhecimento
pessoal dos elementos da cena, desprovido de convenções e
verdades preestabelecidas. (DESGRANGES, 2006, p. 112)

O sistema de Viola Spolin, vale-se do método das ações físicas criado por
Constantin Stanislavski enquanto diretor do teatro de Moscou, fundado por ele e por
Vladímir Ivanovitch Nemirovitch-Dantchenko no século XIX (BERTHOLD, 2014). O
método de Stanislavski tem por objetivo sintonizar os atores com as exigências de
seus papéis, a partir do estudo e compreensão dos personagens. Assim, preconiza
que os participantes vejam e não imaginem, comuniquem e não interpretem, mostrem
e não contem, realizem e não façam de conta. Procura construir o ímpeto por
respostas orgânicas e não gestos pensados para explicar uma situação e, nesse
processo, a avaliação é fundamental:
A avaliação verdadeira, que está na base do problema (foco) a ser
solucionado, elimina as críticas e julgamento de valores e dissolve a
necessidade de o professor/jogador e/ou o jogador / aluno dominar,
controlar, fazer preleições e/ou ensinamentos. Esta interação e
discussão objetiva entre os jogadores e grupos de jogadores
desenvolverem confiança mútua. Forma-se um grupo de parceiros e
todos estão livres para assumir responsabilidade pela sua parte do
todo, jogando (SPOLIN, 2001 apud DESGRANGES, 2006, p. 117).

Foco, avaliação e instrução são as bases desse sistema. Sendo que, a instrução
somente será necessária quando a cena se alongar desnecessariamente ou tiver
mudado o foco. O coordenador define os objetivos e presta esclarecimentos aos
integrantes sobre as escolhas feitas durante o processo, que podem, inclusive,
envolver a supressão de algumas diretrizes propostas por Viola Spolin. A busca por
um processo orgânico onde a linguagem teatral é apresentada como em construção
permanente sempre apta a ser inventada e reinventada é constante.
Com isso busca-se manter o diálogo permanente entre teatro e mundo
lá fora, tendo em vista que a linguagem teatral pode e precisa ser
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constantemente revista em sua busca de representação da vida,
cabendo aos participantes investigarem e construírem signos cênicos
que deem conta efetiva da vida na contemporaneidade [...] Os escritos
de Viola Spolin, por sua vez demonstram a sua preocupação com a
educação do participante no âmbito de sua formação crítica, tendo em
vista que isso pode dar-se pela ampliação da percepção do mundo e
da sua possibilidade de atuação efetiva na vida social. Isso porque, no
sistema criado pela norte-americana, “o sentido da descoberta visa
não apenas à criação de realidade no palco, mas implica a
transposição do processo de aprendizagem para a estrutura total do
indivíduo” (Koudela, 1984, p. 65) [...]Percebe-se assim, em Spolin,
preocupação com a transformação total do indivíduo, que o levaria a
perceber e a pensar a si e ao mundo de maneira distinta.
(DESGRANGES, 2006, p. 117-118).

Por último, Desgranges (2006) aponta o drama idealizado pelo inglês Joe
Winston e trazido para o Brasil por Beatriz Cabral,.
Com origem anglo-saxônica, sua prática não é antiga, com provável
disseminação a partir da segunda metade do século XX. É dividido em pré-texto e
episódios. O pré-texto tem a finalidade de contextualizar a narrativa a ser explorada,
inserindo o grupo na situação dramática. Os episódios são as estruturas do processo
dramático, exercícios que em sequência promovem a investigação cênica.
(DESGRANGES, 2006, p.124) Ao término de cada processo o coordenador propõe
um debate sobre a narrativa.
O drama é uma arte coletiva na qual todos os envolvidos exercem as funções de
dramaturgos, diretores, atores, espectadores e assim por diante. Cada processo
relaciona-se aos objetivos a serem alcançados, sendo os temas escolhidos de acordo
com os interesses do grupo que pode, inclusive, se apropriar de textos teatrais e
literários, bem como utilizar-se de conteúdos disciplinares, montagem de espetáculos
ou falar sobre fatos históricos, por exemplo.
A investigação da narrativa teatral vai sendo aprofundada à medida em que os
episódios acontecem, desafiando o grupo a se relacionar com as novas situações
propostas e, deste modo, mantendo o interesse e envolvimento dos participantes.
Segundo Desgranges (2006), dentre as várias atividades do drama, há a
narração, que introduz a cena, conecta episódios ou conclui a cena; o professor
coordenador que assume a personagem para interferir ou definir um novo rumo para
a trama; berlinda ou cadeira quente na qual um personagem, sentado na cadeira é
entrevistado pelos demais participantes; flashback onde uma cena do passado é
construída para explicar fatos sobre o personagem no presente; assembleia de
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personagens onde todos os personagens se encontram na tentativa de resolver um
problema e no qual o coordenador pode ou não participar; passarela da consciência
na qual um personagem desfila entre duas filas dos participantes e estes vão falando
seus pensamentos em voz alta; cenas paralelas em que duas ou mais cenas
acontecem simultaneamente, mas em espaços diferentes para que tensões sejam
exploradas entre elas, sendo possível “congelar” uma para que a outra permaneça
acontecendo; teatro-fórum, onde dois grupos revezam entre “palco” e “plateia” sendo
possível aos integrantes que assistem interromper a cena para sugerir um novo
encaminhamento; alter ego ou vozes na cabeça, atividade na qual os participantes
constroem frases conflitantes que ecoam na cabeça de um ou mais personagens que
passam por momentos difíceis; esculturas ou quadros, formados com os corpos dos
participantes; títulos, criados para apresentar a cena antes ou durante a execução da
mesma ou mesmo para acompanhar uma imagem congelada; trilha sonora, criada
com as vozes e corpos dos participantes, além de outros instrumentos; personagem
coletivo, onde a mesma personagem é representada por mais de um ator, cada um
podendo mostrar uma característica diferente da personagem; mapeando a história
onde uma grande imagem é construída a partir de colagens, pinturas ou maquetes
para servir de cenário; pantomina, onde um participante - o coordenador - conta a
história enquanto os outros a apresentam sem utilizar a fala.
O drama pressupõe a participação ativa do grupo mesmo que a definição do prétexto e sequência dos episódios sejam feitas pelo coordenador/professor. Faz com
que todos os participantes assumam a responsabilidade pela concepção das cenas e
das personagens correndo o risco de, na ausência de engajamento por parte do grupo
para a construção das cenas a partir do pré-texto e depois dos episódios sugeridos,
não acontecer (DESGRANGES, 2006, p.130) Não é uma prática rígida e por isso
cabe ao coordenador, portanto, pensar em estratégias de condução
do processo que incentivem os participantes a investigar
possibilidades e ampliar seus conhecimentos acerca dos elementos
constituintes da linguagem teatral, organizando processos que
estimulem o grupo a efetivar o desenvolvimento de um discurso cada
vez mais aprimorado (DESGRANGES, 2006, p. 138)

Para além das contribuições do autor insistentemente utilizado nas últimas
páginas vale ressaltar que, na tentativa de defender o teatro na escola, muitos
pesquisadores (DOLCI, 2016; CEBULSKI, 2014; OLIVEIRA, M.C.P, 2014; JAPIASSÚ,
1998, 2001; OLIVEIRA, M.E., 2012; NEVES, 2012) valem-se das contribuições de
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Vygostsky para a Arte. Esses autores argumentam que os benefícios da prática teatral
vão desde o estabelecimento da zona de desenvolvimento proximal entre os próprios
alunos e desses com o professor, até ao fato do teatro promover o desenvolvimento
dos processos psicológicos superiores. Do ponto de vista deste estudo, sem
desconsiderar as contribuições dos acima citados, acredita-se que o simples fato da
arte teatral fazer parte da história da humanidade já torna justificável sua presença na
escola e, nesse sentido, é relevante trazer as contribuições dos Parâmetros
Curriculares Nacionais para a discussão.
De acordo com os PCN (2000) a arte teatral favorece a ampliação da
sensibilidade, percepção, imaginação e reflexão. Por se fazer presente em muitas
manifestações culturais desde o início da humanidade, o ensino e aprendizagem do
teatro pertencem, deste modo, ao conhecimento sobre a produção artística de todos
os tempos.
O contato com a arte possibilita o desenvolvimento do pensamento artístico e
percepção estética na medida em que o aluno realiza formas artísticas e aprecia e
conhece formas produzidas pelos colegas ou por outras culturas. Favorece a criação
em outras disciplinas e amplia o conhecimento sobre a riqueza e diversidade da
imaginação humana. Ensina que somos seres únicos e inacabados, eternamente
passiveis de transformação e que, por isso, devemos ser flexíveis.
Por tratar-se de um jogo coletivo, o teatro potencializa a construção do “eu” no
mundo. Faz com que o sujeito reconheça sua individualidade no contato com o grupo,
ensinando que a constituição do ser necessita do contato com o outro. Por isso é
chamado de jogo: um jogo que sem “réplicas” e “tréplicas” não tem como acontecer.
O teatro lida com o pensamento, com sua construção direta. Ensina a ouvir antes
de responder e a argumentar expondo ideias, mas também respeitando outros pontos
de vista. Ensina a viver em comunidade, relembrando ao homem que sua natureza é
interacionista e, numa época em que a virtualização impera, o reconduz para o contato
com o mundo físico.
Ao permitir que se viva outras vidas, o teatro promove a reflexão sobre a própria
condição. Permite o viver sem ser e, por esse motivo, favorece a projeção de uma
nova realidade, ensinando a resiliência.
Para finalizar, toma-se por emprestado as ideias de Abramovich (1976) para
dizer que o teatro na escola não pode ser entendido como espetáculo. Reitera-se que
o processo, seja ele promovido por meio do jogo dramático de Ryngaert, sistema de
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jogos de Spolin, pelo drama de Winston, por todos eles ou qualquer outro, deve ser
mais valorizado que o produto.

Mostras, apresentações ou grupos no ambiente

escolar devem ser vistos pelos professores como consequência e servir aos alunos
como válvula propulsora para que o trabalho seja desenvolvido. E isso nada tem a ver
com a imposição de textos pelo professor ou ensaios de ações estereotipadas com
data de apresentação específica, em momentos festivos. Ao contrário, relaciona-se
com o fato de que como construção humana, deve ser oferecido como direito
historicamente adquirido a todos os alunos, sem separá-los por “dons”, criando
“estrelas” porque, na verdade, “(...) a expressão é um direito de qualquer indivíduo
(...)” (ABRAMOVICH, 1976, p.7).
O fato de o espetáculo não ser o foco principal do teatro na escola, entretanto,
não significa que um processo não possa se encaminhar para uma montagem, porém,
esta deve acontecer como consequência e não como finalidade, como dito
anteriormente. E se puder ser por meio do produto vindo dos alunos ainda melhor,
pelo fato de refletir efetivamente a criação desses (MICHALSKI,1976).
A trajetória de Francisco com teatro na escola é marcada pela formação de
grupos que consequentemente surgem ou de mostras que acontecem após um
processo de construção coletiva de conhecimento acerca do fazer teatral. Como tais
processos ocorrem, o que o professor pensa sobre eles e como se organiza seu
conhecimento, aspectos que constituem os objetivos desse estudo, serão tratados a
partir do próximo capítulo.
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CAPÍTULO 34
O CASO CHICO: TEATRO NA ESCOLA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DA DOCÊNCIA
Nos últimos dez anos, de acordo com Linda Darling Hammond (2014), os cursos
de licenciatura passaram a ser vistos como responsáveis pelo mau ensino das
escolas, por não formarem bons professores e isso fez com que bons alunos
procurassem a graduação nesses cursos com menor intensidade. Houve uma
redução significativa do número de professores formados o que fez com que medidas
para a contensão da escassez desses profissionais fossem criadas. Nos Estados
Unidos o recrutamento emergencial de professores foi fomentado enquanto
educadores brigavam por uma formação mais consistente em prol de um ensino mais
eficaz. No Brasil, por sua vez, vemos acontecer algo parecido quando afirma-se que
para ser professor, basta que se apresente “notório saber”.
Logo, em tempos de desprestígio da docência (NÓVOA, 2017) é necessário
reafirmar que educação não é para qualquer um (DARLING-HAMMOND, 2014). Ser
professor é profissão e, por isso, exige uma série de conhecimentos que necessitam
ser dominados para que a prática educativa aconteça (SHULMAN, 2014, 2016;
MIZUKAMI, 2004). Por isso, Darling-Hammond (2014) ressalta que
(...) a extensão e a qualidade da formação docente influi na qualidade
dos professores [...] e a expectativa de que as escolas ensinem um
grupo de alunos muito mais diverso, em um nível muito mais alto, cria
demandas muito maiores para os professores. Ensinar a resolver
problemas, criar e aplicar o conhecimento requer professores com
conhecimentos profundos e flexíveis do conteúdo, que saibam que
representar ideias de forma poderosa pode significar um processo
produtivo de aprendizado para alunos que começam o ano escolar
com diferentes níveis e tipos de conhecimento prévios. Professores
que sejam capazes de avaliar como e o que os alunos estão
aprendendo, e adaptar sua instrução a diferentes práticas de ensino.
(p. 232)

Em outras palavras, quanto mais preparado for um professor, melhor será seu
desempenho junto aos alunos e por isso, o profissional precisa conhecer sobre ensino
e aprendizagem além de dominar os conteúdos inerentes à sua disciplina de atuação.
Conhecimento construído na Universidade que oferece a base teórica para que o
4

Este capítulo foi construído de modo a apresentar dados da entrevista feita com Francisco e sobre como os
encontros da disciplina “Teatrando” ministrada por ele aconteceram à luz do aporte teórico escolhido para análise.
Para tanto, alguns dos discursos realizados pelo professor foram mantidos na íntegra e aparecem destacados no
texto em itálico. Da mesma maneira, as descrições das oficinas aparecem com fundo azul, com alguns diálogos
também em itálico. Já a análise é feita em fonte convencional como no restante do trabalho.
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professor inicie sua carreira, associado à prática conquistada com a reflexão sobre a
experiência em sala de aula.
Pesquisas processo-produto, realizadas na década de 70 nos Estados Unidos
em que os comportamentos docentes eram observados, contados e mensurados, sem
considerar contextos, conteúdos e limitações, promoveram avanços nas reflexões
sobre como o comportamento do professor é capaz de influenciar o desempenho do
aluno para melhor ou pior, subtraindo o estigma de que a classe social, por exemplo,
determinaria a capacidade do segundo de aprender (SHULMAN, apud MIZUKAMI,
2004, p. 35). Por isso, Lee S. Shulman revela que o pensamento do professor é o
elemento central do ensino pois, “os pensamentos, as crenças e as teorias pessoais
dos professores eram [são] importantes na configuração de suas práticas de sala de
aula e em suas decisões curriculares” e, nesse aspecto, pensar no “o que se ensina
e como” torna-se fundamental para a discussão sobre qualidade do processo ensinoaprendizagem (MIZUKAMI, 2004, p. 35).
[...]Professores explicam ideias complexas a crianças oferecendolhes exemplos, analogias ou metáforas, contando-lhes histórias ou
oferecendo demonstrações, construindo pontes entre a mente da
criança e a compreensão mais desenvolvida na mente do professor.
Essas pontes envolvem tráfego de mão dupla, na medida que as
crianças oferecem suas próprias representações ao professor, assim
como para outras crianças. (SHULMAN, 2004, p. 379, apud
MIZUKAMI, 2004, p. 37)

Cada professor é único porque aprende a partir de reflexões críticas sobre suas
próprias experiências. Assim, não há como analisar a prática profissional sem
considerar a disciplina que é ensinada, pois, seu conhecimento estará sempre
relacionado a ela, desde a formação inicial e enquanto houver o exercício da profissão
(SHULMAN, 2016). Em suma, o professor aprende ao ensinar e por esse motivo, todo
e qualquer processo de ensino precisa relevar o seu pensamento (SHULMAN, 2014;
MIZUKAMI, 2004).
Para Shulman (MIZUKAMI, 2004), há um tipo de conhecimento do qual os
professores são protagonistas: o conhecimento pedagógico do conteúdo, mutável
com o passar dos anos, uma vez que é aprimorado quando o professor ensina um
mesmo conteúdo e inclui formas de ensinar, técnicas. Conhecimento em que o
professor é ator principal. Conhecimento construído que não se aprende em cursos
de formação inicial, mas sim no exercício da profissão, como dito acima. Trata-se da
síntese do conteúdo de ensino com o refletir sobre o público para o qual tal conteúdo
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será transmitido e a maneira pela qual será feita esta “transmissão”. Porém, para sua
atuação é mister que também dominem o conhecimento pedagógico geral que
engloba processos de ensinar e aprender e conhecimentos que podem contribuir para
o ensino da disciplina em que se atua.
A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de
compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que são
necessários para que o professor possa propiciar processos de
ensinar e de aprender, em diferentes áreas de conhecimento, níveis,
contextos e modalidades de ensino. Essa base envolve
conhecimentos de diferentes naturezas, todos necessários e
indispensáveis para a atuação profissional. É mais limitada em cursos
de formação inicial e se torna mais aprofundada, diversificada e
flexível a partir da experiência profissional refletida e objetivada. Não
é fixa e imutável. Implica construção contínua, já que muito ainda está
para ser descoberto, inventado, criado. Para Shulman (1986, 1987), a
base de conhecimento se refere a um repertório profissional que
contém categorias de conhecimento que subjazem a compreensão
que o professor necessita para promover aprendizagens dos alunos.
Trata-se de um modelo que foi desenvolvido considerando o conceito
de ensino como profissão, envolvendo delimitação de campo de
conhecimento que pode ser sistematizado e partilhado com outros: os
profissionais do ensino necessitam de um corpo de conhecimento
profissional codificado e codificável que os guie em suas decisões
quanto ao conteúdo e à forma de trata-lo em seus cursos e que abranja
tanto conhecimento pedagógico quanto conhecimento da matéria.
(MIZUKAMI, 2004, p. 38)

Assim, do mesmo modo que é importante lutar para que aos novos professores
seja garantida uma formação inicial consistente, é mister valorizar aqueles que
permanecem na carreira produzindo conhecimento. Conhecimento que precisa ser
partilhado para que sirva de estudo, exemplo e/ou inspiração às comunidades
acadêmicas e escolares (SHULMAN, 2014).
Ator e professor, Chico afirma não conseguir dissociar uma coisa da outra. Diz
que precisa ser verdadeiro e que não pode encarar seu ofício, profissão, como um
personagem, apesar de criar muitos ao ensinar na tentativa de desenvolver bem cada
aula. Consciente de sua origem humilde, tornou-se professor da rede pública por
opção, com o objetivo de conscientizar um público que considera mais carente de
recursos, de referências e de cultura sobre o que pode descobrir, escolher e
conquistar. Busca viver a vida honestamente e convicto de que fazer o que gosta é
fundamental, sente-se feliz ao viajar e incentiva seus alunos a sonhar e a correr atrás
dos pequenos aos grandes sonhos. Aconselha-os também a buscarem fruição,
suspensão do cotidiano, dizendo ser tão vital quanto dormir.
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Ator por amor, professor por escolha e professor de teatro por prazer, permitese no terceiro caso um contato mais horizontal com os alunos. Apesar de nas aulas
de História também brincar e fazer piadas, nas aulas de teatro entra em cena e procura
encorajar aqueles que às vezes se intimidam a fazerem o mesmo, dizendo com
frequência “não se escondam, vocês que procuraram”.
Ganhar na loteria seria uma das poucas coisas que o fariam deixar de ser
professor para abrir uma escola de teatro. Francisco gosta do que faz e incentiva
aqueles que querem seguir a carreira docente a experimentar. Experimentar com a
consciência de que não é para qualquer um.
Aos que desejam ser atores, procura esclarecer a diferença entre ator e
celebridade, comparando a profissão com o ofício de um jogador de futebol. Utiliza o
jogador de futebol Neymar como exemplo e diz que nem todos serão como ele, com
um salário para além do que boa parte da população mundial consegue imaginar,
tampouco namorarão a atriz Bruna Marquezine, mas que é possível ser jogador de
futebol anônimo, com um salário mediano. Há vários assim, bem como existem atores
excelentes que não são celebridades.
Casado, sem a pretensão de ser pai, não gosta de dirigir. Mora na Vila Madalena,
próximo ao metrô e à escola na qual trabalha desde 2013. Este é Francisco dos
Santos Cardoso, Chico Cardoso ou simplesmente Chico, cuja trajetória é o coração
deste estudo e sobre a qual trataremos a partir de agora.
Francisco dos Santos Cardoso nasceu em 7 de setembro de 1969 e cresceu
estudando nas escolas públicas do bairro do Rio Pequeno, pertencente à
subprefeitura do Butantã, na zona oeste de São Paulo. De família humilde e com
muitos irmãos, aos quatorze anos começou a trabalhar para um escritório, mas seu
objetivo já era, nessa época, ser ator.
A estreia no mundo artístico, todavia, se deu pelo canto. Com onze/doze anos,
na década de 80 participou do coral da igreja próxima de onde morava. Uma igreja
liderada por um padre irlandês que utilizava os arranjos de canções de Bob Dylan e
Beatles a serviço de letras evangélicas.
O canto atraiu Francisco para o grupo responsável pelas celebrações. O menino
era católico praticante. Frequentava a missa das nove horas aos domingos, mas
admirava o modo como os jovens da missa das onze se comportavam. Todos com
instrumentos na mão, mais velhos e descolados. Decidiu que faria parte desse grupo.
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Num domingo como outro qualquer, após pedir a autorização de sua mãe,
aceitou o convite aberto feito às crianças durante a missa para que os interessados
comparecessem às quinze horas para um ensaio ali mesmo no salão paroquial. Fez
amizade, entrou para o grupo de jovens e passou a cantar no coral da missa das 9h
e das 11h com os adolescentes. A segunda missa era, porém, muito mais divertida.
Era uma verdadeira festa. Um arraso!! A galera cantava muito. E tocava ao vivo.
Francisco conheceu o sucesso assim. Cantava muito bem, as pessoas
comentavam. A diretora do coral era muito competente e agrupava os cantores. Os
melhores eram colocados à frente, próximos ao microfone e ele conquistou esse
espaço. Ali conheceu muitas pessoas interessantes. Do padre aos jovens com quem
se encontrava nas reuniões semanais, todos, segundo ele, muito politizados. Pessoas
com as quais aprendeu muito sobre os temas que eram colocados em pauta.
Ainda adolescente, a primeira experiência com o teatro foi, como no meu caso,
na escola. Acostumado a assistir peças produzidas por outros alunos, Francisco quis
fazer o mesmo, mas sem a coragem necessária para pedir para participar do que os
outros faziam, a solução foi ele próprio unir colegas com o mesmo desejo, mas que
ficavam à margem dos eventos estudantis que já existiam. Montou com os amigos um
grupo de teatro que com a autorização da diretora e sem que fosse necessária a
liderança de um professor, ensaiava aos sábados.
(CHICO) Nós descobrimos um texto que não era um texto publicado, era um
texto datilografado de um menino conhecido de outro colega nosso que era muito
interessante...falava do efeito que a televisão teria se ela tivesse surgido na idade
média. Bom, na idade média que nem energia elétrica tinha. Era uma comédia sobre
isso. Então trabalhava com dois tempos diferentes, a televisão e a idade média e a
idade média para mim era um período muito mágico, eu tinha muitas ideias sobre a
idade média... era um mundo meio fascinante. ...Então eu tomei a iniciativa de formar
um grupo com alguns amigos e a gente fez essa peça. A gente começou a trabalhar
nos finais de semana na escola.
A configuração do grupo consistia basicamente em um componente dirigir
enquanto os outros estavam em cena. Chico e Valmir, seu principal parceiro, eram os
que mais dirigiam. Com o amigo, Francisco também criou um jornalzinho para a escola
e com ele formou uma dupla de “empreendedores” que participava ativamente dos
assuntos escolares.
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Os meninos se apresentaram para os colegas da própria escola e até houve um
professor de Ciências e Matemática que, após uma conversa com os garotos, passou
a dar palpites e a oferecer dicas durante os intervalos sobre como colocar-se em cena,
como construir um personagem, essas coisas. Esse professor, depois Francisco e os
colegas souberam, fazia um curso profissionalizante de teatro, mas nunca se envolveu
plenamente com qualquer processo porque não chegou a frequentar os ensaios aos
finais de semana.
O grupo, criado enquanto os alunos estavam na oitava série, sobreviveu durante
o ensino médio e por um tempo depois. Sem ter a companhia da família para assistir
a espetáculos gratuitos ou aos que pudesse pagar, com esses amigos Francisco
percorreu os pontos de cultura do próprio bairro inicialmente e depois de lugares
próximos, como a biblioteca de Pinheiros. Foi também com eles que o adolescente
deixou a casa dos pais aos dezessete anos.
(CHICO) A minha família não tinha essa prática. De consumir cultura, de ler, de
comprar livros, ir ao teatro, ir ao cinema...eu ia com os amigos interessados. Víamos
onde tinha peça, quais que a gente podia ver, quais eram de graça, quais que a gente
conseguia pagar... começamos a ir ver algumas coisas (...) E a gente começou a
ampliar um pouquinho esse horizonte, porque era muito restrito ali. Era uma
comunidade com poucas opções. Nós não tínhamos biblioteca no bairro, então eu tive
que sair para frequentar a biblioteca em Pinheiros. Na biblioteca de Pinheiros tinha
oficina de teatro, então uma coisa foi levando a outra, né? Mas eu sabia que eu faria
teatro de alguma forma.
Com aluguel e outras contas a pagar, trabalhando oito horas por dia e estudando
no período noturno, o jovem não teve tempo para frequentar cursos regulares de
dramaturgia durante a semana. Por ser ministrado aos sábados, o Clube de Regatas
do Tietê foi berço do primeiro curso teatral que fez. Ele acontecia no palco do salão
nobre. Desses encontros, surgiu o grupo de teatro Muito além da Estação da Luz com
o qual Francisco participou de vários festivais de teatro amador e eu me tornei
integrante na época do CEFAM.
Os cursos que fazia eram, geralmente, gratuitos. Quando enfim conseguiu
acumular certo conhecimento e certificados, após alguns anos, prestou um exame
para a banca do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do
Estado de São Paulo (SATED) e obteve o registro profissional - Delegacia Regional
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do Trabalho (DRT). De posse do documento, passou a participar de circuitos
profissionais de teatro.
Enquanto estudava teatro do modo como podia, entretanto, Francisco decidiu
que precisava ter uma profissão que lhe garantisse a sobrevivência.
(CHICO) Eu não entrei na faculdade imediatamente depois do colégio, eu tinha
essa vontade de fazer teatro (...) E em determinado momento eu senti necessidade
de uma formação superior que foi por volta de uns dois anos depois do colégio, depois
de dois anos que terminei o ensino médio. Eu precisava ter uma profissão (...) na
época era difícil ver teatro como profissão. Não faz tanto tempo assim, historicamente
falando, mas era...eu não conhecia esse universo, eu não tinha exemplos de atores
profissionais que viviam só da Arte, próximos a mim (...) Eu acabei optando por ser
professor para sobreviver com uma outra opção de trabalho, para viabilizar a minha
formação no teatro e acabei gostando da educação.
Chico fez bacharelado e licenciatura em História na Universidade de São Paulo.
E bem antes de colar grau, já atuava como professor no CEFAM, local onde nossas
vidas se cruzaram.
(CHICO) Sempre gostei muito da matéria, apesar de achar que eu nunca tive
grandes

professores

de

História,

mas

eu

me

interessava

muito

pelos

assuntos...Queria muito ter tido grandes professores de História. Sempre vi uma
relação da História com a Arte... conhecer a origem das coisas, conhecer como o
teatro era...como é que a arte foi gerada no início... Para mim todo ator deveria estudar
História em alguns momentos... e estuda. Não estuda como formação superior, com
cursos extensos, mas estuda. Eu vejo uma relação muito grande da História com a
Arte. Eu acho que a gente entende melhor a Arte através da História e vice e versa
(...)
O Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério foi a primeira
escola em que Francisco lecionou enquanto ainda cursava o primeiro semestre do
curso superior e o fato de ter mantido em paralelo atividades teóricas com atividades
práticas aumentou as chances de permanecer na profissão (DARLING-HAMMOND,
2014).
(CHICO) (...) a gente não tem na universidade a experiência de ser professor. A
gente tem o lado romântico de ser professor, ou não! Os colegas que têm experiência
de ser professor ainda na universidade, voltam para universidade falando horrores e
eu fui um deles. Eu fui professor aluno. Eu fui professor desde o meu primeiro ano de
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universidade. Então, eu era meio que... era um dos alunos que tinha alguma
experiência do outro lado e que num curso de licenciatura eu podia falar "Gente, não
é bem assim que as coisas funcionam. Lá você tem 40 pessoas na sua frente com
aspirações diferentes, umas querem, outras não querem(...)
Enquanto empenhava-se para colar grau, Francisco pode confrontar o que
estudava e o que ouvia na Universidade com o que vivia numa escola que também se
propunha a formar professores. Nesta instituição, fortaleceu-se como professor e,
paralelamente, iniciou sua trajetória de ensino de teatro. Por se tratar de um local
voltado ao ensino de jovens que atuariam no magistério de crianças da educação
infantil à quarta série, era comum que os alunos se propusessem a fazer pequenas
dramatizações.
(CHICO) Nós tínhamos já vários trabalhos na escola que tinha um formato de
teatro, então eu orientava o trabalho sobre Monteiro Lobato, trabalho sobre eventos
históricos dentro da matéria e muitos alunos propunham encenações, propunham
teatralizar esses trabalhos em seminários, em forma de teatro (...) já havia uma
proposta da escola para esta linguagem (...) a gente sempre buscava uma forma de
encenar, de dramatizar alguma coisa. Então, fazia teatro em tudo naquela escola,
Língua Portuguesa, em História, nas Metodologias, nos estágios... E aí eu propus uma
vez um trabalho fora do conteúdo, fora do currículo escolar, paralelo ao curso e teve
um grupo que topou e a gente começou ali. Aí eu escrevi um roteiro, escrevi uma
peça, que falava... que tinha uma ligação muito séria com a História, que foi uma coisa
meio...vamos repassar a história do Brasil através do teatro e da música e eu escrevi
um roteirinho chamado "Nau de loucos" e assim como professor profissional já, que
era de História, foi a minha primeira experiência como professor de teatro.
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Fotografia 3 – Cena final da peça Nau de Loucos.

Fonte – Chico Cardoso (2000)
Fotografia 4 – Folder da peça Nau de Loucos

Fonte - A autora (2000)

A necessidade de desenvolver um trabalho paralelo com teatro surgiu da busca
de Francisco por satisfação pessoal. O professor, formado da educação básica ao
ensino superior em instituições públicas quis, de alguma forma, devolver à escola
pública aquilo que havia sido lhe proporcionado ao longo da vida. Na verdade, seu
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intuito sempre foi ser para os alunos aquilo que nunca teve ou quando teve, teve
pouco.
Chico não fez Educação Infantil porque em sua época não era comum que isso
acontecesse. Não era obrigatório. Os primeiros anos do Ensino Fundamental em
escola municipal, por sua vez, foram produtivos pois pode alfabetizar-se com
professores muito bons, sobre os quais recorda com carinho. Oriundo de família pouco
letrada, Francisco considera que a escola fez um bom trabalho, garantindo-lhe uma
ótima formação.
No ginásio - como chamava-se o ciclo do ensino fundamental que atualmente
vai do sexto ao nono ano – a partir da sétima série, quando mudou para uma escola
estadual, até o término do ensino médio, dois professores marcaram sua história.
Professora Jorgete, de Língua Portuguesa, pelo jeito exigente de ensinar, mas sempre
tratando os alunos com respeito e carinho, sem deixar de garantir os conteúdos
necessários à formação dos mesmos e Professor Antônio, de História, que ficou com
a turma a que Francisco pertencia no Ensino Médio por pouco tempo, mas suficiente
para levar os alunos ao teatro para assistirem ao primeiro espetáculo profissional.
(CHICO) (...) Ele levou a gente para ver uma peça que, na época, não entendi
muito bem, mas depois eu revi, li a peça e acabei entendendo melhor o que ele queria
com aquilo. A peça era o Ubu rei, do Alfred Jarry e falava de totalitarismo, de um
ditador, que era o Ubu. Era uma comédia do grupo Ornitorrinco que era um grupo
fantástico de teatro. Eu tenho essa recordação, esse professor dava aulas muito
conscientes, muito boas, mas ele me deu aula um semestre só, foi mais para o final
mesmo do colégio... ele nos levou para assistir esse espetáculo. Isso foi marcante
para mim, porque era um professor de História que eu admirava e que nos levou para
ver uma peça de teatro profissional, com uma iluminação, dentro de um teatro, à noite.
Então, para mim, aquilo foi tudo muito mágico.
Ao se tornar professor de História, a vontade de ampliar a visão de mundo dos
alunos ficou cada vez mais latente e Francisco viu no teatro um instrumento profícuo
para que isso acontecesse.
(CHICO) Eu sempre tentei ser o professor de História que eu gostaria de ter tido,
sempre tentei ser o professor de História que mostrasse cultura para os alunos...
cultura. Uma cultura que eu gostaria de ter tido também na idade deles e que eu tive
que buscar sozinho, né? Então, mais um compromisso mesmo... satisfação pessoal e
uma vontade de fazer uma diferença, né? Demonstrar para os alunos que a escola
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não se trata só de escola... não precisava ser só aula, lousa, matéria... podia ser muito
mais (...) foi quando eu vi chances de protagonismo, vamos dizer assim... duas vezes,
quando eu tomei a iniciativa como aluno de formar o meu grupo e, enquanto
profissional, quando eu tive a oportunidade de possibilitar para os alunos o contato
com essa linguagem, com essa arte, o teatro.
Após quatro anos lecionando no CEFAM, Francisco formou-se na USP e
ingressou como professor efetivo de História da rede estadual depois de prestar
concurso público e aguardar por um ano até que os aprovados fossem chamados. Na
ocasião da escolha da escola onde trabalharia, o coração falou mais alto e Chico foi
trabalhar na Escola Estadual Professor Daniel Paulo Verano Pontes de onde havia
saído no Ensino Médio há alguns anos. E foram muitos os reencontros. Jorgete ainda
trabalhava lá. A professora responsável por sua reprovação na sétima série também.
E nas idas e vindas da vida, como uma piada do destino, um semestre depois, Chico
tornou-se coordenador de ambas, no período noturno.
(CHICO) (...) o CEFAM estava acabando dentro da rede estadual, a gente sabia
disso. Foi nesse momento que eu fui chamado para ingressar como efetivo. Então eu
permaneci no CEFAM, naquele final e ingressei como efetivo e conciliei os dois num
primeiro momento (...) o CEFAM funcionava durante o dia até o fim e eu saía e ia para
escola (...) Depois de 6 anos no CEFAM eu saí e fiquei só nessa escola aí eu passei
a lecionar de dia nessa escola e a coordenar o período noturno. Era um momento que
havia coordenador específico para o noturno. Havia um para o diurno e um para o
noturno.
Com a carreira de professor sendo construída, Francisco chegou a trabalhar por
um ano em três escolas diferentes: no CEFAM, na Verano Pontes e em uma escola
da rede privada. Época conturbada, corrida. Quando enfim deixou o CEFAM,
permaneceu apenas trabalhando na sua escola que com o passar do tempo, foi
ficando longe demais.
(CHICO) (...) de 2003 para 2004 eu me removi. Essa escola acabou ficando...
ficou longe demais, porque ela já era naquele lugar, mas eu percebi que ela era longe
demais. Eu perdia muitas horas no trânsito, porque eu morava no centro de São Paulo
e essa escola ficava lá no Butantã, no Rio Pequeno. Estava sendo muito, muito, difícil.
Horários, custo disso tudo. Estava muito complicado. Então eu me inscrevi no
concurso para remoção (...)
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Um amigo “fez propaganda” da Romeu de Moraes, Chico a indicou como uma
de suas opções e em 2004 deixou sua antiga escola no Rio Pequeno na qual esteve
por quatro anos, sem ter desenvolvido um único trabalho com teatro. Nesse período,
Francisco estava, dentre outras coisas, com o Muito Além da Estação da Luz, após a
entrada de alguns integrantes egressos do CEFAM para o grupo, no Parque Ecológico
do Guarapiranga, Jardim Ângela, ensaiando peças aos sábados para apresentar aos
domingos ao público local.
Fotografia 3 – Peça A Jovem e o Demônio. Texto: Chico Cardoso. Direção: Sabrina Caires. Em cena Chico Cardoso e
Mariana Guerino

Fonte – Chico Cardoso (2002)

(CHICO) (...) na escola na qual eu ingressei como efetivo e que fiquei por quatro
anos, não houve nenhum trabalho sistemático de teatro com os alunos. Mas só eu
como ator paralelamente fazendo teatro...com outros grupos, né? (...) nessa escola
eu não encontrei espaço, condição de desenvolver um trabalho, porque me absorvia
demais, eu dava aula em várias escolas, eu era coordenador à noite, então era uma
coisa muito, muito sufocante mesmo. E eu não consegui fazer(...)
Nos nove anos em que permaneceu na Lapa, na escola da Vila Ipojuca, contudo,
o professor teve tempo mais do que suficiente para reparar esse “hiato”. Os alunos da
Romeu de Moraes tiveram aulas de teatro com Francisco de 2004 a 2012, período em
que foram apresentados a diversos autores como é possível conferir nas páginas
iniciais deste estudo. Após esse tempo, depois de passar, inclusive, pela coordenação
da escola, por problemas com a gestão, Francisco viu na possibilidade de compor o
quadro de funcionários da Escola de Ensino Integral Carlos Maximiliano Pereira dos

77
Santos, vulgo “Max”, uma boa maneira de “mudar de ares” e foi em busca de novos
desafios.
No total, são 23 anos dedicados à educação, dos quais, em quatro deles, ao
invés de desenvolver projetos teatrais na escola, Francisco, também ator da Cia.
Ludens, atuou com ex-alunos que se tornaram integrantes do grupo de teatro que
liderava com Sabrina Caires, atualmente professora da Faculdade Paulista de Artes
(FPA).
Há cinco anos no Max, consciente da relevância do tempo para o aprimoramento
de sua prática em sala de aula, Francisco tem clareza sobre a importância da
formação inicial na Universidade para sua carreira, bem como do estudo constante
para a promoção de um ensino eficaz.
(CHICO) A Universidade para mim, teve um papel fundamental. Fundamental
(...) Me deu background, um instrumental importante, tanto na História quanto na
licenciatura, é ... e a gente tem que ir aprendendo o que fazer com isso, né? Tem que
aproveitar muito bem os anos na universidade que têm muito para oferecer, a base,
né? É ... do conteúdo que você precisa conhecer, aprender, sabe, mas ela não te
ensina a ser professor, você tem que pegar esse instrumental todo e ir aprendendo
como utilizar melhor (...) Eu tenho aprendido a ser professor. Eu acho que eu aprendi
uma linguagem básica, uma ferramenta básica, um instrumental básico na
universidade, nas minhas primeiras experiências. Mas, eu tenho aprendido todos os
dias desses anos todos a ser professor. Porque eu acho que todo o ano eu tenho sido,
sou um professor diferente. Diferente daquele do ano passado. Acho que coisas novas
vem, vem experiências novas, ideias novas. É... auto avaliações, o senso crítico vai
mudando também.
Os anos que passou na USP na década de 90 fizeram com que Chico entrasse
em contato com A escola dos Anales. O fez ter a consciência de que a História não
pode ser contada por apenas um ponto de vista, porque para um mesmo fato há várias
versões.
(CHICO) No Brasil foi chamada de nova História, uma história no sentido de uma
revisão histórica, de não colocar só os grandes personagens da História na linha de
frente, nos livros. Os personagens populares e mais, os injustiçados da História,
também tinham que ser protagonistas e é isso que diz essa nova vertente, não é só
isso que diz, claro, tem outras coisas... eu trabalho nessa linha de pensamento.
Concordo por quê? Porque eu sou daquela sociedade. Então tem essa identificação
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também. É, não vou repetir um discurso histórico que eu ouvia nos anos 70 em plena
ditadura militar, inclusive eram censurados, professores eram censurados. Tem uma
liberdade de discurso muito mais amplo hoje e eu tento mostrar para os alunos que
existe sim um sistema, porque existe. E que a gente precisa conhecer...e saber qual
é o nosso papel. Eu faço parte de qual engrenagem? (...) os alunos precisam ser
alertados sim para isso, a História tem esse papel. Existe este lado e este lado, qual
a gente escolhe? Existe essa versão de um fato e essa versão, qual que você acha
mais provável? Né? Procurar porque pode haver uma terceira. A história é feita de
dúvida e de perguntas, ela não pode ser feita de verdades, ela não é feita de verdades.
Os anos de experiência como professor, por conseguinte, o ensinaram que
quanto mais amplo for seu conhecimento sobre os discursos existentes, maiores
serão suas possibilidades de ampliar o conhecimento dos alunos sobre determinado
tema.
(CHICO) (...) em História é difícil falar num discurso, porque os autores divergem
tanto, são tantas coisas, são tantos discursos sobre o mesmo acontecimento que o
melhor para o professor é conhecer vários deles e não escolher um... apresentar
vários deles para os alunos. É não julgar, não tomar partido...
No teatro, por outro lado, com o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos,
Francisco afirma precisar achar para a arte uma função. Em sua opinião o teatro não
pode ser só divertido. O divertimento deve carregar questões a serem resolvidas. O
teatro tem que problematizar.
Adepto das teorias de Constantin Stanislávski (1863-1938) indica as peças de
Anton Tchekhov (1860-1904), Máximo Gorki (1868-1936) e Meyerhold (1874-1940)
como exemplos do que possui como referências russas e Bertold Brecht (1898-1956)
como referência alemã para propor um teatro político.
(CHICO) Eles questionam a burguesia, que é a classe operária ascendente e
descendente daquele momento. Colocam questões de sobrevivência, colocam
questões políticas sérias, eles colocam questões é.... tragédias que acontecem
quando as pessoas não encontram a função social delas, quando há exploração (...)
Brecht também vai numa linha anti totalitarismo, viveu no totalitarismo, na Alemanha
do nazismo inclusive, e ele escreve contra isso, apesar de dizerem que ele próprio foi
um déspota com a mulher dele. Com as mulheres era misógino. São histórias que
contam a respeito dele, mas ele, nos textos dele é... questiona e combate muito isso,
então esse é o teatro que eu aprendi a admirar (...) o teatro no qual eu acredito, não
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só o meu, mas o teatro no qual eu acredito é político e vem de tudo que eu fiz até hoje,
tudo vem carregado de uma carga política muito forte. (...) o ser humano é um ser
político, ele faz escolhas que outras espécies não fazem, ele faz escolhas consciente.
O grande problema é quando ele faz escolhas sem consciência. (...) o teatro é político,
porque ele fala para o ser humano, de ser humano para ser humano, ele tem que
mostrar o mundo no qual, como é, como são essas relações de poder? Como são as
relações de poder dentro de uma família, porque tem relação de poder dentro de uma
família... e isso também é um questionamento político, uma mulher oprimida pelo
marido, pelos filhos, que não se expressa, dentro de uma comédia de costume é uma
coisa pra se pensar (...) eu enxergo a profundidade política das coisas, no que eu leio,
no que eu faço, no que eu falo, no que eu assisto. Então é isso que me interessa.
Outras questões um pouco mais alienantes, alienadas não me interessam muito.
Política percebida no modo como conduz suas aulas, na maneira com que
procura convencer os alunos a fazerem sua disciplina, utilizando de argumentos
consistentes sobre a vida como ela é, com o intuito de provoca-los.
No dia dez de março de 2017 dei início ao acompanhamento das aulas de Chico
formalmente. Os alunos estavam agitados, pois era o dia em que escolheriam suas
eletivas. Nos corredores era possível ver “propagandas” das disciplinas disponíveis e
em cada uma das salas haviam professores para apresentá-las.
Na sala de História devidamente organizada, com o auxílio de um Datashow,
havia a projeção de um slide no qual estava escrito “Teatrando”.
Ao bater o sinal pude ouvir o barulho dos alunos conversando entusiasmados
pelos corredores sobre o que fariam e por quê. Chico e Fabiana já estavam a postos
quando a primeira turma, ávida por maiores informações sobre a oficina chegou.
Quarenta e três alunos dos quais, observei, 21 meninas e 22 meninos.
Chico cumprimentou os alunos e apresentou brevemente a organização da
disciplina discorrendo sobre os benefícios do teatro para a vida, passando slide após
slide. Na primeira foto que mostrou haviam homens retratados nela e com a frase
“Nesta foto por exemplo, onde vocês acham que esta peça aconteceu?” deixou que
os meninos fizessem suposições para depois dizer “Esta peça foi encenada dentro de
um presídio e o atores foram os próprios detentos. São Workshops em prisões
coordenadas pelo ator norte-americano Tim Robins, ex-marido da Susan Sarandon.
Os dois são ativistas políticos e são contra a pena de morte. Então eles trabalham
para resgatar a confiança dos detentos neles mesmos, inclusive de alguns
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condenados no corredor da morte, aguardando execução da pena”. Depois, ficou em
silêncio por alguns segundos, perguntou e respondeu “Por quê? Porque o teatro é
para qualquer um. Se eles podem, vocês também.”
Política estendida à escolha dos textos para trabalhar com os alunos, por não
ser aleatória.
Os estudantes queriam fazer musicais porque haviam assistido ao que a turma
do segundo semestre de 2016 havia feito e Chico, acatando o desejo do grupo,
investiu na linguagem por mais uma vez, porém, desafiando a turma a cantar em
inglês.
A pedido da coordenação, Francisco estabeleceu parceria com Fabiana,
professora de inglês, cuja eletiva tinha sido até o último semestre de 2016, inglês com
música. Fabiana toca violão e com seu conhecimento sobre a língua, ajudaria na
compreensão e pronúncia das letras das canções. Além disso, com a união o dobro
de alunos poderia se inscrever para a “Teatrando”.
Ao discutir com os meninos sobre os temas que seriam abordados, sobre o que
gostariam de falar e enquanto eles apresentavam suas referências que iam de Glee,
desenhos da Disney a Noviça Rebelde, todavia, Chico deixou como “cartas na manga”
Grease e Hairspray, o primeiro com discussões sobre o comportamento feminino da
década de 50 dentre outras coisas e o segundo tratando sobre a luta por direitos iguais
entre negros e brancos existente nos Estados Unidos nas décadas de 50/60.
Discussões atuais, visto que ainda há muito o que ser conquistado em prol da
igualdade de direitos entre os seres humanos.
(CHICO) Eu parto do meu gosto e daquilo que eu acho que tem um bom potencial
para aquele grupo, normalmente textos que eu acho que dizem coisas que os alunos
precisam saber, precisam ouvir e precisam dizer. Eu sempre coloco possibilidades no
começo quando a turma se forma e eles me ajudam a escolher, eles me ajudam a
definir e sempre é aberto para que eles tragam sugestões, eles sabem disso e trazem
muitas sugestões.
Com o teatro lotado com os cinquenta alunos sorteados para cursar a Teatrando,
no segundo dia de oficina Francisco, após a chamada feita por Fabiana, sugeriu que
mostrassem o que sabiam no palco. Muitos alunos ficaram intimidados. Outros,
subiram ao palco e se arriscaram a cantar, dançar, contar piada. Uma festa. Houve
muito barulho e risadas. Algumas conversas paralelas também. Em seguida os
professores recomendaram aos estudantes assistir alguns musicais e Chico subiu ao
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palco com um microfone para parabenizar as apresentações do dia. “Parabéns aos
que se arriscaram. Aos que ficaram tímidos, criem coragem e tragam alguma coisa na
próxima semana. Eu preciso conhecê-los. Vocês podem cantar, dançar, recitar, tocar,
enfim, qualquer coisa”
Fotografia 4 – Chico conversando com os alunos sobre as apresentações do dia.

Fonte - A autora (2017)

Na semana seguinte, ao chegar ao teatro por volta das 13h15min, encontrei no
palco Ana Laura e Júlia, ambas alunas do nono ano, ensaiando. As meninas estavam
cada qual com um copo descartável na mão e obedecendo a música que tocava,
trocavam os copos, batiam palmas e cantavam de acordo com o ritmo. De maneira
que quando os demais alunos chegaram, já estavam bem preparadas. Mesmo assim,
preferiram dar a vez para outros alunos, enquanto “criavam coragem”.
Fotografia 5 - Apresentação de Ana Laura e Júlia

Fonte - A autora (2017)
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Sentados no fundo da plateia, alguns alunos tumultuaram um pouco,
conversando sobre outros assuntos e Francisco só observou.
Pedro, aluno do sétimo ano apresentou-se três vezes. Dançou, dublou e
arrancou aplausos dos colegas. Quando terminou, Francisco perguntou se ele
conhecia o musical “Priscila, a rainha do deserto” e como o menino afirmou nunca ter
visto, foi incentivado pelo professor a assistir e verificar a possibilidade de fazê-lo.
(CHICO) Pois deveria conhecer. Dê uma olhada Pedro, quem sabe você não
gosta e não se anima a fazer?
Fotografia 6 – Apresentação de Pedro

Fonte - A autora (2017)

Jéssica, aluna do oitavo ano, subiu ao palco para cantar à capela e a exemplo
de Pedro, recebeu os aplausos dos colegas.
Fotografia 7 – Apresentação de Jéssica

Fonte - A autora (2017)
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Júlia Bispo e Yasmin, do sétimo ano, tentaram cantar a música tema de um
desenho cuja personagem principal sai em exílio por possuir poderes de
“congelamento”, mas desafinaram, desanimaram e deixaram o palco chateadas com
o ocorrido. Yasmim chorou bastante e foi consolada pelos professores que a
incentivaram a não desistir.
Fotografia 8 – Apresentação de Júlia Bispo e Yasmin

Fonte - A autora (2017)

Quatro alunos, duas meninas e dois meninos, se reuniram e correram até o palco
para cantar a música “Jesus Cristo”. Após duas tentativas, no entanto, cercadas por
muitos risos, Chico olhou para os meninos e perguntou em tom de brincadeira se de
fato haviam ensaiado. Os meninos não hesitaram em dizer que sim e Chico, rindo
muito aconselhou “Então ensaiem mais para a próxima semana, porque Jesus deve
estar envergonhado...”
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Fotografia 9 – Apresentação de Enzo e amigos da música “Jesus Cristo”

Fonte - A autora (2017)

Empolgados com as apresentações, outros alunos que não haviam se preparado
para apresentar procuraram por Fabiana e entraram na fila. A professora incentivou
dizendo que não ririam uns dos outros, mas Chico novamente rindo, disse
“Na verdade, vamos, mas está tudo bem!”
Samira apresentou uma música evangélica. Antes, porém, precisou do apoio do
professor.
Fotografia 10 – Samira recebendo o apoio de Chico

Fonte - A autora (2017)
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A aula terminou após um festival de piadas. Os alunos tentaram imitar os
festivais de stand’up comedy. Divertiram-se. Riram à toa. Chico entrou na brincadeira
e no final, sugeriu que assistissem “Jesus Cristo Superstar”, “Cats” e “Grease”.
Informou que tinha os vídeos para emprestar. Avisou que para a outra semana
começariam a pensar em “frentes de trabalho” assim, quem quisesse escolheria com
o que trabalhar: atuando, com a maquiagem, figurinos ou cenário.
Fotografia 11 – Enzo contado piada

Fonte - A autora (2017)

Quando, no entanto, os alunos começaram a falar junto com ele, Francisco se
posicionou avisando que na eletiva não faria mapeamento (organização dos alunos
em lugares específicos para melhor desempenho nas aulas) e que, por isso,
precisariam colaborar. Pediu para que pensassem em cenas também, a partir do que
assistissem durante a semana para apresentar aos colegas no encontro seguinte.
Partir do que os meninos sabem para aquilo que precisam saber é fundamental
para que a aprendizagem seja significativa. Francisco aproveita o que os alunos
oferecem, discute com eles, listando os prós e os contras, mas também apresenta
opções, promovendo o confronto de possibilidades, ampliando o repertório da turma.
Escuta e pensa sobre o que lhe é dito. Acata as colocações, concordando ou refutando
as hipóteses. E é o modo como ensina que faz dele um bom professor.
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Bom professor porque consciente quanto ao seu papel social, sua função política
de intervenção no mundo (FREIRE, 2015).
(CHICO) (...) foi a vida que eu escolhi (...) ser professor é a minha função social.
Eu preciso continuar existindo. Eu sou uma pessoa. Eu preciso fazer alguma coisa
com o meu tempo, eu preciso contribuir um pouco para essa sociedade ser um pouco
melhor, então ser professor para mim é isso, é ter uma parcela de responsabilidade e
transformar um meio, transformar uma pessoa que seja, transformar a cabeça de
alguém e contribuir para o crescimento das pessoas (...) eu tenho uma função social
como professor e uma função social como ator. Talvez menor como ator porque o
público de escola irradia. Você forma um aluno e depois que ele se forma ele leva as
suas ideias com ele (...) [e] Ser professor de teatro é me satisfazer pessoalmente
porque é uma coisa que me dá um imenso prazer, até porque eu entro em cena muitas
vezes com os alunos e é também uma forma de contribuir, de mostrar pra eles que o
ser humano tem mil facetas, mil possibilidades, não é porque eu sou professor que eu
não posso ser ator, não é porque eu sou ator que eu não posso ser professor, não é
porque eu sou ator que eu não posso ser cantor ou administrador, enfim eu posso ser
várias coisas. Diante do que eu me permitir, do que o tempo deixar, se eu tiver
capacidade para essas coisas.
Bom professor porque dono de um repertório profissional abrangente, inerente à
prática educativa. Detentor de conhecimentos do geral ao mais específico e também
de conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 2014; MIZUKAMI, 2004), ou
seja, além de possuir vasto conhecimento sobre fatos históricos que lhe oferecem
suporte para ministrar suas aulas de teatro, conhece os conteúdos necessários ao
ensino do teatro (noções de voz, maquiagem, cenografia, figurino, construção da
personagem, distribuição dos atores no palco, jogos teatrais e de improviso) e constrói
modos de ensiná-los a cada vez que recebe uma nova turma. Em agosto, por
exemplo, ao ter parte de sua turma substituída por novos integrantes, modificou a
organização do teatro para manter os alunos mais próximos das discussões que
promoveria e, além disso, para conhecer o que os novatos sabiam fazer, enquanto
oferecia noções sobre como se manter no palco e ritmo, utilizou uma música de
Grease para acolhe-los ao mesmo tempo em que prosseguia com o processo já
iniciado com os demais alunos.
Quando os estudantes chegaram ao teatro no dia 25 de agosto, Francisco já
havia ligado os equipamentos e estava a postos, pronto para dar suas orientações.

87
“Pessoal, tentaremos quebrar com essa configuração palco plateia. A ideia é que
hoje todo mundo possa em algum momento passar pelo palco. Vocês pensaram sobre
as frentes de trabalho sobre as quais conversamos? Quem são as pessoas que farão
iluminação, cenografia, maquiagem, coreografia?”
Antes de continuar, entretanto, Francisco acabou com a “turma do fundão”. Pediu
para que descessem e formassem um círculo com suas cadeiras para que ficassem
mais próximos.
Fotografia 12 – Aula da Teatrando após reorganização dos alunos

Fonte - A autora (2017)

Depois, anunciou que trabalhariam com voz e que para isso utilizariam as letras
das músicas que haviam sido entregues no primeiro semestre.
“Eu vou tocar a música da oficina mecânica e vocês vão escutar. Depois vocês
virão ao palco e apresentarão dois passos, duas células. Meninas é um ambiente que
na época era masculino. O que poderiam estar fazendo? Pensem. Meninos, venham
ao palco e combinem alguma coisa”
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Fotografia 13 – Meninos aguardando para seguirem as instruções de Francisco

Fonte - A autora (2017)

Os meninos fizeram o que havia sido solicitado. Dançaram, divertiram-se.
Depois, Chico colocou summernights e pediu para que as meninas subissem ao palco
para tentar montar a cena. Chico assistiu. Pediu para que repetissem e em seguida
apresentou suas colocações. Solicitou para que não ficassem “grudados” uns nos
outros. Pediu para se divertirem, mas sem perder o foco no que estavam
apresentando. Aos alunos que haviam iniciado a disciplina naquele semestre, pediu
que prestassem atenção nas cenas para que fossem pensando onde gostariam de se
encaixar e à medida em que se pronunciavam, iam sendo incorporados à cena.
Pouco a pouco os alunos começaram a ter ideias e foram ao palco. Propuseram
coisas para a música final de Grease “you go together”. Aos que permaneceram
sentados, Chico incentivou a “experimentarem o palco” várias vezes, enquanto dava
sequência à passagem das músicas. Passaram todas as músicas de Grease e uma
de Hairspray, a canção do programa de TV.
Por fim, Francisco explicou como seria o próximo encontro em quinze dias visto
que teria um feriado na semana seguinte.
“Pessoal, temos que definir os elencos. Vocês não podem desistir na última hora,
hein? Também não dá para querer fazer de última hora. O nosso objetivo não é montar
a peça, mas sim dar elementos do teatro, aperfeiçoar o inglês e desenvolver algumas
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habilidades relacionadas à concepção de cenário, maquiagem, iluminação,
figurino...vai virar um espetáculo! Temos que tentar ver o que já temos. Quem não
conseguiu assistir aos filmes, pode usar a minha sala na hora do almoço e quem não
subiu ao palco ainda, precisa descobrir o que vai querer fazer. No dia quinze teremos
várias apresentações e vocês deverão trazer as propostas de vocês. Treinem. Quem
quiser treinar comigo, estarei à disposição! Eu venho treinar com vocês.”
Fotografia 14 – Chico ensaiando a cena do “TV show” de Hairspray com os alunos

Fonte - A autora (2017)

A docência não é para qualquer um e por isso, exige preparo. Logo, quanto mais
preparado for um professor, melhor será seu desempenho junto aos alunos, pois não
basta ser inteligente, precisa saber ensinar (DARLING-HAMMOND, 2014). Para tanto,
é mister ao profissional da educação conhecer profundamente sobre ensino e
aprendizagem, além de dominar os conteúdos inerentes à sua disciplina de atuação.
Em outras palavras, ao professor cabe uma compreensão mínima e básica da matéria
a ser ensinada de forma a tornar possível o ensino e a aprendizagem dos alunos e
um bom conhecimento das possibilidades representacionais da matéria considerando
aspectos específicos dos contextos em que leciona, da população que frequenta sua
escola e suas classes (MIZUKAMI, 2004) e Francisco sabe disso.
(CHICO) Um bom professor precisa investir na sua formação. Ele precisa
conhecer, ele precisa saber mais que os alunos em algum aspecto sim. Ele não pode
ter um excesso de humildade de achar que ele não detém um conhecimento e que o
mundo da informação hoje dá esse conhecimento para todo mundo. Não dá.
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Informação não é conhecimento. Então o que ele tem que fazer é, ele tem que
compartilhar isso tudo o que ele consegue construir de alguma forma porque senão
morre com ele, né? E aí ele deixa de ter aquela tal da função que eu falei. A função
dele é compartilhar o que ele sabe(...) precisa conhecer um pouco do ser humano.
Precisa conhecer o ser humano e saber que um ser humano de dez, doze anos é
diferente de um ser humano de 15 que é muito diferente de um ser humano de 20 e
assim por diante. Ele precisa conhecer o seu público. O seu público alvo. Procurar
conhecer o ser humano, como e o que pensa. Por que sofre e o que quer. Como se
expressa. Ele precisa ter cultura. Acho que a cultura salva as pessoas. Me salvou. Me
salvou de um meio muito violento de um meio muito pobre... a minha vida poderia ter
sido outra. Eu quero dizer, poderia ter sido pior quando eu digo outra. Então eu acho
que a cultura é fundamental para um professor, mas logicamente se ele escolheu
História como eu, precisa ter uma boa formação em História. Isso é essencial, é
básico, primário. Mas além da formação em História, a cultura vai fazer toda a
diferença. Um professor de História... não consigo nem imaginar o que é um professor
sem cultura! Que não conhece os grandes autores, que não lê, que não vai ao teatro,
que não vai ao cinema, que não conhece poesia, para mim seria muito difícil. Eu acho
que talvez eu seja o professor que eu sou, porque eu coloco isso tudo nas aulas.
Porque eu coloco essas dicas, essas sugestões, esses comentários e eu tento mostrar
para os alunos que isso é muito importante. É muito importante ver uma boa peça de
teatro, ler um bom livro, e aí isso tudo é muito relativo o que é um bom livro ou mesmo
uma boa peça de teatro. Mas é muito importante. As pessoas não podem abrir mão
disso.
Francisco é enfático quando diz que aprende a ser professor todos os dias.
Reconhece que aprende ao ensinar e que os alunos ensinam ao aprender (FREIRE,
2015). Afirma que um professor precisa estudar muito, estudar sempre, mas confessa
não conseguir diferenciar muito o estudar do ensinar, porque ambos envolvem
pensamento. Pensamento que é primordial para que o processo de ensino ocorra, de
acordo com Shulman (2014; 2016), fazendo Chico ir de aprendiz a professor sempre.
Ideia centrada na compreensão e raciocínio, transformação e reflexão constantes, na
qual torna-se inconcebível a ignorância do professor. Chico posterga o trabalho com
teatro de bonecos justamente por isso, por considerar insuficiente o que sabe para
ensinar. Afinal, como ensinar o que não se compreende, conhece, sabe? (SHULMAN,
2014; 2016)
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(CHICO) Já fizemos teatro infantil, já fizemos drama, já fizemos teatro de
sombras, musical duas vezes, já trabalhamos só com improvisação por um semestre
inteiro... foram feitas muitas coisas... e ainda não consegui fazer teatro de bonecos.
Eu queria fazer teatro de bonecos, mas eu queria aprender a linguagem de bonecos
até para eu saber mais, porque eu conheço pouco, acho lindo, mas conheço pouco
(...)
O tempo de docência garantiu a Chico experiência. Experiência oriunda de
reflexão constante. Ao lembrar da primeira aula que deu, o professor afirma já ter sido
bem mais “cartesiano” em seus planejamentos do que atualmente. Sua aula foi
minunciosamente planejada com começo, meio e fim. Planos a, b e c foram
considerados para o caso de algo fugir ao seu controle. E por ter sido tão bem
planejada, foi um sucesso. Francisco estava construindo sua base de conhecimentos.
Como estudante, seu conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 2014; 2016
MIZUKAMI, 2004) era frágil e, portanto, achou prudente se precaver. Com o passar
dos anos, contudo, o fato de trabalhar já há algum tempo com um público com a
mesma faixa-etária e conhecer a matéria a ser ensinada, o tornou mais confiante, mas
não a ponto de eximi-lo de um bom preparo, já que seu conhecimento pedagógico é
e será sempre inconcluso, sujeito a aprimoramento constante (SHULMAN, 2014;
2016).
(CHICO) A minha primeira aula foi no projeto CEFAM e foi para um quarto ano
de magistério, então, eu sabia que não era um aluno qualquer. Eram pessoas que
estavam no último ano, se formando profissionais e, quando eu descobri que essa
minha aula seria de Metodologia, eu passei muito tempo preparando, pensando nela,
preparando... nada podia dar errado, eu tinha que pensar em tudo, no plano A, no
plano B, no plano C. Porque, caso alguma coisa desse errado, o que eu faria? Hoje
eu sei, em muitas situações, na maioria das situações o que fazer... quando um
aparelho não funciona, quando eu perco a minha folha, quando um aluno não quer,
então, hoje a gente... eu já consigo sair de determinadas situações, mas naquele
momento não. Eu sou muito inseguro. E a aula deu muito certo, eu acho exatamente
porque ela foi bem preparada. Então, eu acho que mesmo hoje, mesmo sabendo sair
de determinadas situações adversas, eu acho que a gente tem que se preparar, então,
eu preparo assim... eu vou ao cinema, assisto filme: estou preparando a aula na minha
cabeça, eu penso "Nossa esse filme seria tão bom se o meu aluno visse." Posso pegar
um trecho, posso pega-lo inteiro, posso levar o tema, só. Porque esse filme ainda não
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está disponível, para levar para a sala de aula. Então, eu preparo aula o tempo inteiro,
lendo um bom livro, vendo um filme.
Sem perder o fio condutor de seu raciocínio, o professor procura investir em
conversas, discussões e debates sobre os conteúdos que coloca em pauta durante
suas aulas porque acredita serem metodologias adequadas para potencializar a
construção/ampliação de conhecimento pelos alunos que têm muito a oferecer.
(CHICO) Ensino hoje de uma maneira muito mais interativa, dialógica do que
focada só em livro. Eu preciso lançar o tema, provocar o tema, levantar questões
iniciais. [Os alunos] trazem muita coisa então tenho que saber trabalhar com isso. É...
mas aí em determinado momento, em 5 minutos, 10 minutos de aula, a aula já virou,
já virou uma conversa, já virou um diálogo, já virou um debate, já virou... Porque é
História e a história contada só pelo professor é insuportável. Pode ser muito legal
quando você tem um público, uma plateia iniciada, quando você tem uma plateia
interessada naquele assunto, quando é uma plateia que buscou aquilo, como um
aluno que vai até a História, por exemplo, ou quando se busca um curso de
aperfeiçoamento como eu faço (...) mas, com o aluno da educação básica não
funciona. Funciona com poucos, mas você tem que falar para todos. Então a aula de
História, na minha opinião, funciona quando envolve a maioria, quando envolve todo
mundo (...) eu ensino dessa forma, mostrando exemplos para os alunos, colocando
questões para eles resolverem... não posso resolver todas, porque eu resolveria de
uma forma e eles resolveriam de outra e eles precisam se ouvir, eles precisam saber
o que as outras pessoas pensam, sobre determinado ângulo, mas eu tento nunca
fechar uma possibilidade sobre um evento histórico apenas, eu sempre apresento no
mínimo duas possibilidades ou apresento uma versão e lanço uma questão para eles,
“será que foi assim?” “E se fosse diferente?” Então, eu ensino dessa maneira, é...é
arriscado falar mas são bate papos e no momento de sistematizar logicamente tem
que ir pra lousa tem que fazer esquema, tem que anotar, lógico... claro, tem que dar
exercício, tem que corrigir, tem que dizer se está bom e se não está bom, mas no
geral as aulas têm que ser ... têm que ter esse dinamismo, elas têm que ser
participativas.
Francisco sabe escutar e conforme escuta, torna-se cada vez mais hábil para
falar com os alunos e aos alunos (FREIRE, 2015). Além disso, ainda que não se refira
a John Dewey quando trata de suas referências teóricas para ensinar, sabe que
precisa considerar as experiências dos alunos, suas referências e hipóteses sobre os
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assuntos, mediando a troca de ideias entre eles para encontrarem, juntos, respostas
para os problemas “criados” durante as aulas.
No quarto dia de oficina, último dia de março, os alunos terminaram suas
apresentações. Pedro, não levou uma coreografia para Priscila, rainha do deserto,
como Chico sugeriu, mas dublou e cantou uma das canções de Mamma Mia. O garoto
ficou à vontade no palco. Dublou, dançou e improvisou enquanto Fabiana e Francisco
assistiam atentamente.
Fotografia 15 – Pedro apresentando “Mammamia”

Fonte - A autora (2017)

Jéssica com microfone e com a letra escrita numa folha sulfite, cantou Good
morning Baltimore, música de abertura de “Hairspray”.
Fotografia 16 – Jéssica cantando “Goodmorning, Baltimore”

Fonte - A autora (2017)
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Kaique dançou hip hop enquanto os colegas gritavam e aplaudiam em êxtase.
Fotografia 17 – Apresentação de Kaique sendo registrada por Francisco

Fonte - A autora (2017)

Yasmim, a mesma aluna que saiu do palco chorando na outra aula, apresentou
sua música sozinha e mais confiante. No meio da música, ameaçou a desistir, mas
encorajada pelos professores continuou e quando terminou, sorriu. Sua expressão era
ao mesmo tempo de alegria e de alívio.
Fotografia 18 – Chico assistindo a apresentação de Yasmin

Fonte - A autora (2017)
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Finalizada a etapa de apresentações dos alunos, Chico explicou que os
estudantes seriam separados de acordo com o que se propusessem a fazer, no
entanto, enfatizou que gostaria que todos subissem ao palco e para começar,
convidou-os para o que chamou de “teste de canto”.
Para conduzir a aula, o professor dividiu a turma entre meninas e meninos e
informou o que fariam. Disse que pretendia verificar timbre, afinação e ritmo. Com
todos os alunos no palco, ensinou exercícios para aquecimento vocal. Informou que
os estudantes poderiam escolher entre os encontros consonantais “br”, “vr”, “pr” ou
“dr” para fazerem as vibrações e alertou para o fato de que preservar a voz é
importantíssimo no teatro. Francisco mostrou como fazer primeiro para na sequência
solicitar o acompanhamento dos alunos. Ofereceu depois algumas dicas como tomar
água sem gelo e investimento em exercícios como o que havia acabado de apresentar
para manter a saúde das cordas vocais e seguiu com os exercícios, utilizando “Lá, lá,
lá...”
Entre um exercício e outro, contudo, ao som das piadas e dos risos que vez ou
outra ouvia-se, organizou e reorganizou a turma; solicitou que só os meninos
cantassem, depois, só as meninas e por último, todos.
Fotografia 19 – ”Teste de canto”

Fonte - A autora (2017)
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Quando terminou, pediu para que os alunos formassem grupos de até 10
integrantes e colocando uma música, solicitou que criassem um movimento de acordo
com o ritmo dela. Enquanto os grupos combinavam os movimentos, entretanto, Chico
circulou por entre eles auxiliando-os. Um dos grupos se isolou dos demais por
vergonha. Uma aluna começou a chorar porque não queria se apresentar e recebeu
o apoio da Profª. Fabiana que sugeriu que fizesse outra coisa, ficasse no som, por
exemplo. Quanto ao grupo isolado, este recebeu o apoio de Francisco.
Fotografia 20 - Conversa de Francisco com o grupo de alunas

Fonte - A autora (2017)

O professor aproximou-se da turma e incentivou dizendo que tudo não passava
de uma brincadeira e que rir fazia parte. Além disso, também ofereceu dicas de
movimentos e o grupo, mais satisfeito, voltou ao palco para ouvir as novas instruções.
Chico estabeleceu uma ordem para as apresentações.
“Pessoal, o objetivo é verificar a disponibilidade corporal de vocês.”
O terceiro grupo ao se apresentar, deixou o meio do palco vazio e Chico chamou
atenção ao cuidado com a distribuição dos atores em cena.
O quarto grupo foi o das “tímidas”, grupo que se isolou dos demais, como dito
anteriormente. Tomaram coragem e apresentaram.
“Pessoal, teatro é 90% transpiração e 10% inspiração. Qualquer um pode.
Acreditem! Muitos grupos hoje se dividiram e pessoas se esconderam... vocês estão
muito divididos em anos...estão se atrapalhando ou se protegendo? Pensem nisso
para a próxima semana.”
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Fotografia 21 – Apresentação de ritmo do grupo misto

Fonte - A autora (2017)
Fotografia 22 – Francisco orientando o grupo a “preencherem” melhor o palco

Fonte - A autora (2017)
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Após a saída de boa parte dos alunos, alguns, como aconteceu nos outros
encontros, ficaram para tirar dúvidas com o professor de teatro. Basicamente os
mesmos alunos. Queriam sua opinião a respeito do desempenho deles. Francisco
incentivou dizendo estar contente com as apresentações, mas que deveriam tomar
cuidado para não deixar “buracos” (espaços vazios) no palco. Os alunos trocaram emails com o professor, perguntaram por DVD’s que foram emprestados e enfim
despediram-se.
Antes de sair, Chico ainda recebeu a visita de dois ex-alunos que entraram pelo
estacionamento por estarem com saudades da escola.
Francisco faz sucesso com os alunos. Muitos formados retornam à escola para
cumprimenta-lo. O caso acima não foi o único e quando questionados sobre os
motivos que os levam a escolher a disciplina, alguns respondem apenas que gostam
muito dos professores.
(CHICO) Olha, eles demonstram que sim, eu lido com isso no dia a dia e eu
tenho uma satisfação grande com a forma que a gente se relaciona, o que eles dizem,
como eles me tratam. Eles percebem, eu acho, que eu tenho um prazer muito grande
no que eu faço. E de alguma forma, por algum motivo, eles gostam das aulas. E essa
relação ela acaba indo um pouco além da aula, no sentido de que o aluno quer
conversar também sobre outras coisas, falar da vida dele, perguntar, ficar um
tempinho a mais depois da aula, então... a forma como eles nos cumprimentam no
corredor, né? O carinho de vir cumprimentar e de não fingir que não te viu, gritar o seu
nome, de se fazer notar. Eu acho que isso é um bom sinal, é um sinal de popularidade,
é um sinal de que eles gostam de mim (...) não precisa ser nenhuma manifestação um
pouco mais explicita de carinho e eu sinto um carinho muito grande da parte deles.
O professor conhece cada um de seus alunos pelo nome. Faz questão disso,
uma vez que, segundo ele, não lida com coisas, mas com pessoas. Renan, por
exemplo, um menino que chegou à escola neste ano e sobre o qual os professores
trocaram muitas informações ruins, optou por participar da Teatrando e Chico acredita
que ele tenha feito isso pelo modo como o recebeu desde o primeiro dia.
(CHICO) Apesar de os outros professores reclamarem, na minha aula ele nunca
deu problema. Ele sempre colabora e se interessa muito por História. Eu de cara já
me dei bem com ele, conversei com ele no primeiro dia. Acho que foi a forma que eu
o recebi também. A primeira vez que o vi, quando fui dar aula para a turma dele, 9º A,
já havia ouvido muito sobre ele. Então eu vi aquele menino diferente e pensei “Renan”.
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Eu falei, “Oi Renan, tudo bem? Essa é a primeira aula que assiste minha, não é? Cadê
o papel para eu incluir você na lista? De onde você veio?” essas coisas. Então foi
assim, eu já conhecia o Renan, antes dele me conhecer, chamei-o pelo nome e isso
faz muita diferença. Eu percebi ao longo da minha carreira que isso faz muita
diferença. Eu não sei o número dos alunos, que números são na chamada, porque
desde o primeiro dia eu começo a chamar pelo nome. Leva um tempinho para eu
aprender, mas eu aprendo, eu tenho uma memória boa. E, eles ficam impressionados
com o modo como eu guardo o nome deles rápido. É que é um exercício que eu faço
mesmo. E isso faz toda a diferença e eu falo isso para os professores, eu falava
quando eu era coordenador, mas tem gente que parece que não leva isso a sério.
Poxa, seu nome é a sua identidade. É a importância que se dá. A primeira coisa que
as pessoas começam a pichar nas paredes é o nome. A criança aprende o nome. É
uma das primeiras coisas que ela aprende. E isso faz parte dela e deve ser valorizado
em todos os momentos ao longo da vida. Meu aluno não é um número, é muito mais
que isso.
Renan ou qualquer outro aluno de Chico é gente. E, como gente, é como gente
que o professor o trata (FREIRE, 2015) respeitando-o como um sujeito específico,
com nome e sobrenome e não como apenas mais um na lista de presença. Chico é
um bom professor.
Atribuir a ele o título de bom professor apenas pelo modo como trata os alunos,
porém, é pouco. Como dito acima, para ser considerado um bom professor é
necessário ter outras características. Todos os conhecimentos sobre os quais
tratamos acima precisam estar devidamente alinhados. Assim, um bom profissional é,
de acordo com o que aqui se acredita, aquele que detém conhecimento geral,
conhecimento específico e conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 2014;
MIZUKAMI, 2004) aliados a um bom relacionamento com os estudantes, já que “o
trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e não do professor
consigo mesmo (FREIRE, 2015, p. 63). E, por envolver os alunos e depender dos
recursos disponíveis na instituição, Francisco enfrenta contratempos também.
Mesmo com vários filmes disponibilizados, muitos alunos não os assistiram em
casa e na tentativa de transmiti-los na escola, Fabiana e Chico tiveram alguns
imprevistos.
Preocupados com o tempo e com o fato de nem todos terem conseguido assistir
aos filmes, nos dias sete de abril e cinco de maio, os professores se programaram
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para passar “Grease” e Hairspray durante as aulas. Os alunos precisavam de
referência para saberem sobre o que os professores falavam.
Antes de começar a transmissão do filme, porém, Chico posicionou-se no fundo
da plateia com os alunos que haviam conversado muito no encontro anterior e isso
fez com que conversassem/ brincassem menos.
Fotografia 23 – Francisco assistindo ao filme no fundo da plateia para conter as conversas

Fonte - A autora (2017)

Quando Grease acabou, Fabiana digitou os nomes das músicas de cada
musical, previamente escolhidas pelos professores, para que os alunos pudessem
copiar ou tirar fotos com seus celulares e para que pensassem se estavam de acordo
também.
GREASE SONGS
Summer nights
Hopelessly devoted to you
Greased lighting
We go together
HAIRSPRAY SONGS
Good morning Baltimore
The nicest kids in Town
It takes two
You can’t stop de beat
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Ao lerem o que Fabiana tinha escrito, alguns alunos questionaram sobre a cena
do protesto contida em Hairspray dizendo que gostariam de apresenta-la e a ideia foi
acatada pelos professores.
Enquanto isso, Chico passava um caderno para que os alunos anotassem emails e números de celulares para a criação de grupos a fim de facilitar a troca de
ideias sobre as cenas entre eles.
Depois, os professores tentaram baixar o filme Hairspray pela internet, mas como
a conexão estava ruim, não tiveram sucesso. Então, Francisco optou por passar os
clips das músicas que seriam ensaiadas e, entre uma transmissão e outra, conversou
com os alunos a respeito das cenas.
“Observem a quantidade de pessoas em cena...o que fazem. Lição de casa:
separem-se em grupos e tentem, a partir das músicas, criar uma cena para
apresentarem na próxima semana. Podem até não fazer em inglês num primeiro
momento, mas precisam pensar nisso também...”
Além disso, retomou o contexto histórico de Grease, comparando-o com o de
Hairspray. Explicou sobre a ausência de negros em Grease e o foco na questão
feminina abordada pelo filme. Sobre Hairspray, contou que se tratava de um filme de
1962 e que nele havia negros, porque abordava a integração de negros e brancos no
final. Francisco também discorreu sobre a importância dos temas por abordarem a
cultura jovem norte americana dos anos 50 e 60, conteúdo segundo ele, do 9º ano.
Um aluno muito interessado no que o professor dizia perguntou se o pai poderia
ser chamado para ajudar e Chico, ao saber que a sugestão era a de que o pai
contribuísse na composição dos figurinos, aceitou afirmando que uma assessoria
sobre o assunto seria muito bem-vinda.
Chico então explicou sobre as listas que faria com as frentes de trabalho
necessárias à montagem: elenco, cenografia, maquiagem, figurino, coreografia
sonoplastia, iluminação.
“Farei listas para que saibamos o que querem fazer. Serão afixadas no corredor
para que façam suas inscrições.”
Quando “Hopelessly devoted to you” começou, Francisco explicou que se tratava
de um solo de Sandy, personagem principal de Grease.
“É um solo, mas tem um coro, então mais pessoas poderão participar.”
Uma aluna ergueu o braço e disse que havia se identificado com a música.
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“Mas tem que ser soprano para cantar...soprano entende?...acho que você
alcança o tom.
Na próxima semana, não esqueçam da cena e de que teremos que assistir
Hairspray!
Não se preocupem com a “pronunciation”, a gente treina! Pessoal, escutem as
músicas! Quanto mais ouvirem, mais aprenderão!
A partir de segunda começaremos a organizar as frentes de trabalho, hein?! Já
que temos pouco tempo às sextas-feiras. Ah, e também vou propor que para o
segundo semestre o grupo se mantenha, já que tivemos muitos feriados e estamos
há apenas 8 semanas da “culminância” das disciplinas. No segundo semestre sairá
quem quiser e quem quiser continuará para concluir o processo...quem quiser poderá
continuar se a direção concordar. Vou tentar usar as horas de almoço, vocês poderão
me ajudar também.... por enquanto preciso de duas frentes: uma para cenário e outra
para figurino.”
No final da aula alguns alunos ficaram para tirar dúvidas sobre a lição de casa e
aproveitaram para conversar sobre os personagens, sobre o que poderiam fazer.
Chico, sempre motivador, explicou que mesmo sem tipo físico, qualquer um poderia
fazer qualquer personagem.
Fotografia 24 – Chico rodeado por alunos no final da oficina

Fonte - A autora (2017)
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Naquela tarde Francisco foi embora decepcionado com o fato de não conseguir
passar Hairspray para os alunos, por isso percorreu os sebos que conhecia em busca
do DVD. O encontrou numa loja de artigos usados, próxima à Paulista.
Assim, no segundo dia de transmissão dos filmes, Chico aproveitou suas aulas
vagas para deixar tudo pronto. Montou o equipamento e deixou o filme no ponto exato
para dar início à sessão.
Fotografia 25 – Primeiro dia de transmissão de Hairspray

Fonte - A autora (2017)

Não foi possível, contudo, concluir a transmissão e um pequeno trecho ficou para
ser assistido no encontro posterior.
No final, duas alunas ficaram para conversar sobre o “futuro” do projeto. Chico
discursou sobre a importância do teatro para a vida e incentivou as meninas falando
sobre as cenas. Disse que teriam a oportunidade de escolher o que queriam fazer.
Falou sobre o cenário, disposição das cadeiras e deu ideias para os figurinos.
Francisco acredita no poder transformador do teatro. Com base na própria
experiência e nas avaliações que realiza de seus alunos constantemente, ao discursar
sobre os benefícios da arte para a vida, fala com convicção que mesmo que não
pretendam ser atores, a experiência com o teatro fará deles pessoas melhores.
(CHICO) Eu avalio o tempo inteiro. Vejo alunos que vem fazer teatro comigo num
semestre e que estavam dentro de um “casquinho” ali e que de repente começam a
se comunicar melhor, começam a ter coragem de falar o que pensam. Durante um
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semestre, eles se arriscam a fazer algo que nunca fizeram, subir em cena, subir no
palco. Precisa muita coragem para isso e para alguns alunos é muito difícil e eu
percebo... isso funciona quando eles se expressam, em qualquer situação, inclusive
no teatro, inclusive no palco. Eu avalio o tempo inteiro, conversando com eles após
as aulas, conversando com eles durante as aulas, conversando com eles noutro
ambiente, fora das salas de aula, no estacionamento, no pátio, né? A gente percebe
o crescimento do aluno que, é lógico que não acontece naturalmente, que acontece
em decorrência de um monte de coisas, mas, eu acredito que o teatro contribui e muito
para isso. Eu tenho hoje alunos que mal falavam, mal expressavam suas ideias,
inclusive em aula, em momentos de aula e que hoje não têm mais medo, receio de se
expressar. E que tem uma vontade muito grande de brilhar e de fazer alguma coisa.
E eu costumo dizer para eles assim: "Quem vem para essa eletiva, para essa matéria,
não precisa ser necessariamente ator e atriz futuramente, qualquer profissional que
passa por uma experiência teatral, eu acredito, vai ser melhor advogado, professor,
uma dona de casa (...) melhor profissional, melhor pessoa, melhor ser humano. A
atitude toda muda, porque a arte traz para a vida... tem questões por um canal sensível
de aprendizagem, que não exatamente só o intelecto, só a fonte do discurso. Ela lida
com a aprendizagem que vem via sensibilidade mesmo, no meu entendimento, via
experiência. Subir no palco e ter... ser um doente, ou ser um marginalizado, traz a
experiência para a pessoa do que sente um marginalizado. Então, mesmo que ela não
seja, ela vai se tornar um ser humano melhor, porque ela vai olhar para um
marginalizado de uma maneira diferente. Eu acredito nisso. Porque é assim que eu
sinto fazendo teatro. É assim que eu vejo um mundo melhor após fazer teatro. Então
não acho possível que não aconteça isso com as outras pessoas.
O mundo precisa de seres humanos melhores. O ser humano é a principal peça
dessa engrenagem toda, né? Porque tem a consciência que outras criaturas não têm.
Então, é por isso que a gente, de uma certa forma governa o mundo, no sentido de
criar o tempo, no sentido de determinar como vai ser o seu dia, como é que o mundo
vai funcionar, que hora que você avança o sinal, que hora que você para. É o ser
humano que racionaliza. E quem tem esse poder de comandar essa engrenagem toda
tem que ser melhor.
Na oficina do dia 19 de maio, Francisco não pode ficar no teatro. A professora
da eletiva de dança requisitou o espaço. Com a data da culminância chegando,
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precisava ensaiar com seus alunos no local onde também aconteceria sua
apresentação.
Sem delongas, Chico dirigiu-se para sua sala mais cedo e organizou as carteiras
para receber seus estudantes. Testou os equipamentos e os manteve ligados, com o
filme parado exatamente no ponto interrompido no encontro anterior. Para recolher os
contatos que faltavam para a criação dos grupos virtuais, Chico pediu a ajuda de
Natasha, aluna do nono ano.
Ao término do filme, Francisco se posicionou para conversar com os alunos
sobre os dois musicais assistidos: Grease e Hairspray. Falou da época, sobre o que
os jovens pensavam. Falou do inglês, da arte e da preocupação que a eletiva tem que
ter em ajudar os alunos nas disciplinas comuns. Também tratou do jogo que tem que
acontecer entre os atores, sobre o jogo de cena, ritmo e diversão.
O teatro é um jogo! Tem que ser divertido para a gente, senão não é para a
plateia. Fica chato.
Precisamos saber o que querem fazer. Não vou obrigar ninguém, mas seria
muito bacana se participassem das cenas.
O encontro foi programado para que os adolescentes pensassem sobre o que
gostariam de fazer, por isso, os professores passaram os clipes novamente com o
intuito de refrescarem a memória dos alunos, para que então tivessem condições de
escolher inclusive seus personagens. Ao término de cada clipe, Chico fez
considerações sobre como os filmes foram concebidos e insistiu para que os alunos
manifestassem seu interesse sobre o que fariam.
A legislação não permitia que menores de idade fizessem filmes com temáticas
adultas. E havia também “a bola da vez” que era o John Travolta, ele era o ator do
momento e por isso participava de muitos trabalhos. Mas enfim, summer nights, quem
vai fazer? Olha, existe a possibilidade de algumas cenas serem dubladas, também.
Precisaremos de dois solistas. Quem quiser, podemos ensaiar antes da sexta. Ok...
quem vocês acham que poderia fazer?
Em uníssono os alunos disseram “A Jéssica”
Tem que ser soprano, então, todas as meninas podem, se quiserem... podemos
ter mais de uma Sandy. Está tudo bem!
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Fotografia 26 – Chico no segundo dia de transmissão de Hairspray decidindo com os alunos a distribuição das personagens.

Fonte - A autora (2017)

Enquanto as meninas levantavam as mãos, Fabiana anotou o nome de todas
elas. Os alunos indicaram Jéssica. Ana Laura também se inscreveu acompanhada
por Giovanna, uma aluna recém matriculada.
Todos puderam se candidatar.
Ok...se durante o final de semana mais alguém quiser, me procure na segunda,
certo? Meninos.... Quem quer? Renan, Kaique, J.P..... Para o parceiro da Sandy....
Alguns alunos gritaram pedindo para fazerem os amigos do parceiro da Sandy e
Chico validou a intenção dos meninos dizendo que haveria coro e que por isso estaria
tudo bem.
Para a cena do carro, Fabiana explicou que teriam que construí-lo com papelão.
É, vai ser uma coisa bem pobre mesmo! – Chico disse rindo - Não, a ideia é que
vocês produzam... então, as pessoas que eu não conseguir convencer de jeito
nenhum a participar, irão atuar na produção.
Gente, o que a gente está fazendo aqui é o que no teatro a gente chama de
“trabalho de mesa”. No teatro isso dura um mês, aqui vai durar duas aulas. A gente
estuda e decide quem vai fazer o que.... pensem no que gostariam de fazer.
Jéssica, Júlia Bispo, e Ana Laura se candidataram para algumas cenas de
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Hairspray. Depois os meninos fizeram o mesmo. Renan se candidatou para um solo
e um outro aluno propôs que a mãe de Tracy fosse também feita por um garoto. Neste
momento Chico aproveitou para contar que quando a peça foi escrita, o autor
determinou que a mãe de Tracy fosse sempre feita por um homem e que, por isso,
em montagens do mundo todo, a personagem sempre é feita por um ator.
“Tem alguns alunos que não se candidataram para nada, mas eu vou procurar
durante a semana porque eu leio olhos!”
No fim, como sempre, alunos cercaram o professor para tirar dúvidas e uma das
alunas que permaneceu calada durante todo o processo manifestou-se pedindo para
fazer a amiga de Tracy e Chico respondeu o que a menina queria ouvir.
“Claro! É a sua cara!”
Fotografia 27 – Chico tirando dúvidas no final da oficina

Fonte - A autora (2017)

Como membro de uma comunidade, Francisco interfere nela ao mesmo tempo
em que recebe interferências (SHULMAN, 2014). O fato de ser professor demanda
dele características individuais que agem em consonância com os fatores externos
que influenciam seu trabalho diretamente. Por trabalhar numa escola de ensino
integral deve agir de acordo com o que este tipo de instituição estabelece como norma,
visão e missão, adequando suas crenças, ou melhor remodelando-as continuamente
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e à medida em que é ativo na adaptação do currículo prescrito e do currículo que lhe
é apresentado para a realidade e necessidades dos seus alunos (GALIAN, 2016).
As disciplinas eletivas devem ser propostas e elaboradas de modo a aprofundar
os conteúdos da Base Nacional Comum, de acordo com as Diretrizes do Programa
Ensino Integral, afinal, mais tempo na escola deve significar, em primeira instância,
mais tempo para a promoção do desenvolvimento intelectual dos alunos (GALIAN,
2016), já que é função da escola e, portanto, de seus professores fazer com que os
alunos cheguem onde jamais chegariam sem a intervenção dos mesmos (NÓVOA,
2017).
Ao concordarem unir suas eletivas, Francisco e Fabiana em colaboração um com
o outro, promoveram momentos em que os alunos puderam estudar Inglês e História
por meio do teatro, contrariando os defensores de um teatro com finalidade em si
mesmo (DOLCI, 2016; ANDRÉ, 2007; CARVALHO, 2015; LESSA, 2007; OLIVEIRA,
2014; CAON, 2015; LOBO, 2016; SILVEIRA, 2011; OLIVEIRA, 2012; FREITAS, 2014;
M.E. OLIVEIRA, 2009; ROCHA, 2012; MARTINS, 2012; RIBEIRO, 2009; MORE,
2008; CUNHA, 2008; SANTANA, 2010; SILVEIRA,2007), mas corroborando com os
preceitos da política pública a qual pertencem sem, contudo, no caso de Francisco,
deixar de trabalhar com os conteúdos específicos do teatro ou deixar de acreditar que
sua prática pode fazer com que existam pessoas melhores no mundo, contribuindo
inclusive para isso. O que quero dizer é que o fato de o teatro ter sido utilizado também
como ferramenta para o aprimoramento do conhecimento sobre os conteúdos de
outras disciplinas, não anulou a perspectiva de o trabalho contribuir para a experiência
estética dos educandos pela prática, ao contrário, fez com que Arte, História e Inglês
fossem trabalhadas de maneira interdisciplinar.
Em 27 de maio os alunos deram início às suas apresentações de cena. Com a
possibilidade de ensaiarem no decorrer da semana, alguns aproveitaram a
oportunidade e prepararam-se.
Primeiro “Good morning Baltimore” foi apresentado, depois uma outra aluna
tentou cantar “tell me more”, mas acabou dublando porque não sabia a letra toda e
Chico decidiu ajudá-la a cantar.
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Fotografia 28 – Ensaio durante o horário de almoço

Fonte - A autora (2017)

Com o intuito de ajudar com o entendimento da música e na pronúncia correta
das palavras, a Profa. Fabiana entregou a letra da música “Good morning Baltimore”
aos alunos e leu cada verso em inglês para depois traduzir um a um com a ajuda dos
mesmos. Antes de cada tradução, perguntou sobre os significados de algumas
palavras, sobre o que acreditavam estar escrito. Ao término disse: “Certo?! Então
treinem para cantar porque não é só a Tracy quem canta essa música, hein?!
Fotografia 29 – Fabiana conduzindo a interpretação de “Good morning Baltimore”

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 30 - Alunos durante o estudo da letra “Good morning Baltimore” promovido por Fabiana

Fonte - A autora (2017)

Por fim, como em todas as aulas, os alunos ficaram em volta de Chico para
algumas informações “adicionais” sobre a montagem. Chico relembrou que
precisariam pensar nas cenas e ao ouvir de Samira que iria desistir de cantar porque
estava muito difícil, incentivou-a a continuar ensaiando, pois logo pegaria a nota.
No encontro seguinte, o ensaio começou mais cedo. Por volta das 13h Francisco
já estava com algumas alunas conversando sobre os ensaios e sobre como seriam as
apresentações. Era hora de almoço e já escutavam músicas de Hairspray.
Então, vão pensando quem vocês querem ser no protesto, se negros ou
brancos.
Jéssica decidiu cantar summernights e por isso ela e Chico ensaiaram a música
várias vezes.
As outras meninas brincaram, cantaram e criaram coreografias.
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Fotografia 31 – Ensaio durante o horário de almoço de Chico com Jéssica

Fonte - A autora (2017)

Quando os demais alunos chegaram o ensaio com Jéssica foi interrompido e
Chico anunciou o início oficial das atividades.
Pessoal, a culminância será dia 23/06. Seguinte, a proposta foi, na nossa
reunião, que os alunos poderão continuar no segundo semestre, quem quiser, é claro.
Pessoal, precisamos, Fabi e eu, que decidam os figurinos... tragam suas propostas.
Montaremos duas cenas hoje... é o que faremos... precisamos que estudem. Vocês
precisam estudar... temos que trabalhar durante a semana. TRA-BA-LHAR! ... então,
vamos ver as apresentações.... para o Grease temos uma música. Um solo... pensei
num balanço, mas tem um corinho... criaremos um cenário...quem são vocês, o que
estão fazendo nessa cena? Pensem no “Goodmorning Baltimore” também. Hoje
faremos uma coisa que até agora não fizemos que se chama teatro. (risos).
Ao término das instruções do professor, os interessados se inscreveram para a
cena, dizendo quem pretendiam ser à Profa. Fabiana que anotou os nomes e
personagens.
Jéssica e Ana Laura cantaram “Goodmorning Baltimore” e os demais alunos
ficaram no coro.
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Ao todo tinham 26 alunos em cena enquanto os demais conversavam e
assistiam. Depois passaram a cena sem as “Tracys” para marcarem as posições dos
personagens. E então Chico interrompeu a cena para mostrar que havia desequilíbrio
no palco. Muitos estavam concentrados de um único lado.
Parou! Gente olha o palco, está desequilibrado. Pessoal, criem a história na
cabeça de vocês. De onde estão vindo e para onde estão indo... se é para passar pela
cena, que seja com convicção! Lição de casa, pensar nos figurinos, já que já sabem
o que farão. Pensem nos figurinos. Eu tenho ternos, se tiverem camisas, já ajuda...
guardem essas informações, o que estamos fazendo hoje. A gente pode ensaiar
durante a semana com os objetos....
Assim que o elenco de goodmorning Baltimore se retirou, Chico anunciou o
ensaio da cena do protesto e como antes, os alunos começaram a se inscrever.
Pessoal, agora é o momento em que os negros da história organizam uma
passeata em prol da mistura entre os brancos e negros. Há adesão de brancos
também. Essa é a mensagem.
Dez alunos insistiram em não participar subindo ao palco, dizendo querer fazer
parte da equipe de cenografia, perguntando inclusive quando começariam a fazer as
placas para a cena do protesto.
Quando vocês fizerem. Eu não vou fazer! Material eu já tenho! Vocês precisam
fazer durante a semana. Quando farão?
Após a primeira “passada”, Chico informou que não havia gostado porque a cena
estava sem conflito, parecia que estava tudo bem. Mesmo assim, deu por encerrado,
prometendo retomá-la e pediu que Ana Laura passasse Hopelessly devoted to you”.
Pessoal, o grupo que não entrou em nenhuma cena, terá que me dizer o que
fará, certo? Na segunda espero que me digam, ok? Foi muito produtivo...apesar de
não parecer... até segunda...
Os alunos saíram às 15h15 e como sempre, houve um grupo que ficou para
conversar, experimentar figurinos. Outro ficou para separar maquiagens. Renan
encontrou uma garrafa diferente e correu para mostrar ao professor.
Tem muito mais!...essa é a questão...a dificuldade é que ninguém tem vindo na
hora do almoço para ajudar a organizar...
Em meio a “bagunça” um aluno aproximou-se de Francisco para dizer que aquela
havia sido a primeira vez a pisar num palco.
CHICO: E você gostou de pisar no palco?
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ALUNO: Gostei...gostei muito!
Eram 15h30min. e Chico ainda parou para ensaiar uma música com Júlia que
queria cantar a música do protesto. A menina queria aprender a cantar “alto”.
Chico pediu para que Júlia sentasse ao seu lado. Cantou com ela. Informou que
era difícil mesmo, principalmente para ele que não é soprano, mas incentivou sua
aluna a continuar tentando e que se em todo caso, não conseguisse, não teria
problema porque poderia dublar. Disse que já havia visto muitos atores fazerem isso
em cena e que numa de suas mostras, inclusive, a plateia achou que os alunos
estavam cantando, quando na verdade dublavam muito bem.
Brinque! Quem não faz aula de canto tem que brincar, igual a gente faz no
chuveiro. Sabe qual é a dificuldade de cantar uma música na qual o arranjo já está
pronto? É que você tem que encontrar o lugar certo da sua voz nela. E não pode ter
medo de desafinar, porque se tiver medo, vai desafinar...esse arranjo não foi feito para
você, mas você consegue porque tem a voz aguda. Tente. Brinque. Pense que está
num protesto reivindicando que negros e brancos tenham o mesmo tratamento.
Fotografia 32 – Ensaio de Chico com Júlia após a saída dos demais alunos

Fonte - A autora (2017)
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A prática teatral requer a definição de quem são os personagens, do contexto e
o que fazem. Para além do estudo de técnicas, na escola deve-se possibilitar que os
alunos construam noções sobre o espaço cênico, personagem e ação dramática
conforme experimentam esta linguagem (PCN, 2000) Ao chamar a atenção dos
alunos para quem são, onde estão e o que fazem em cena, Francisco trabalha com
esses conceitos à medida em que discute com o grupo sobre a elaboração das cenas;
lança desafios nos quais os estudantes precisam pensar na construção de elementos
de cena, concepção de figurinos, coreografias e canto.
Os dois encontros que antecederam a mostra foram muito produtivos. Os alunos
conseguiram terminar algumas placas, as cenas começaram a tomar forma e Chico
avisou que na semana da estreia precisariam ensaiar praticamente todos os dias.
Também explicou como ficaria a organização do cenário e que começaria a pintar o
fundo da “caixa preta”, como é chamado o palco à italiana por quem é do meio
artístico.
Fotografia 33 – Palco preparado para pintura

Fonte - A autora (2017)

Fabiana treinou a pronúncia com os alunos da música do protesto exatamente
como havia feito antes. As frentes foram divididas e deram início aos trabalhos. Um
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grupo se dirigiu para a parte externa do teatro para fabricar as placas da cena do
protesto, outro foi fazer testes para maquiagem.
Fotografia 34 – Equipe responsável pelo cenário construindo as placas para a cena do protesto

Fonte - A autora (2017)
Fotografia 35 – Equipe responsável pela maquiagem organizando os itens

Fonte - A autora (2017)
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No palco permaneceram os alunos que fariam a cena do protesto para ouvir
sobre o contexto da cena. Para facilitar sua comunicação com os garotos, Chico
solicitou que formassem pequenos grupos e sentassem no chão. Informou que
tentariam montar a cena a partir dessa configuração inicial.
Fotografia 36 – Conversa antes do ensaio da “cena do protesto”

Fonte - A autora (2017)

É um momento de conflito pessoal. Os negros estão brigando por direitos iguais
aos dos brancos. Alguns brancos concordam, outros não. Os que estão protestando?
querem que mais pessoas se convençam de que a mudança de pensamento é
necessária, por isso tentarão convencê-los.
Em seguida, começaram os preparativos. Chico soltou a música e começaram
as marcações. Fizeram a cena e Chico explicou sobre a importância da luz no teatro.
Vamos usar a âmbar, que é amarelinha. A luz é muito importante porque o
público entende. Não vamos usar vermelha porque vermelha simboliza sangue e não
haverá pancadaria.... vamos usar a âmbar porque mostrará o entardecer...também
usaremos o azul. Talvez utilizemos velas. A luz de vela traz a ideia de “em memória
dos que já se foram”, mas também representa esperança.
Os alunos passaram a cena uma, duas, três vezes. Interromperam.
Questionaram se podiam ou não ficar “assim ou assado”. Chico fez ajustes.
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Conversaram sobre as placas, sobre a importância do caminhar firme pelo palco. O
caminhar final.
Encerrado o ensaio, na troca de um elenco por outro, o palco ficou uma bagunça.
Os alunos riram, correram, dançaram... Francisco pediu aos responsáveis pelo
figurino que separassem as roupas que consideravam bacanas para as cenas. Os
alunos seguiram suas orientações e também trocaram de roupa, experimentaram
adereços, fizeram sobreposições, riram e se divertiram com as inúmeras
possibilidades que encontraram. Brincaram e fizeram “caras e bocas”.
Fotografia 37 – Ana Laura “testando” roupas para compor o figurino de sua personagem

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 38 – J.P., Natasha e Renan após servir de modelo para a equipe de maquiagem.

Fonte - A autora (2017)
Fotografia 39 – aluno do sexto ano “testando” figurinos

Fonte - A autora (2017)
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No palco, os “atores” ensaiaram Goodmorning Baltimore.
O grupo passou a cena várias vezes. Ensaiaram passos.
Vocês estão se divertindo mais, isso é bom! Mas ainda precisam encontrar um
motivo para estarem em cena. Precisam pensar quem são vocês e o que fazem ali.
Na semana seguinte, houve o ensaio geral e os meninos terminaram as placas.
Enfim, no dia da culminância, às 13h, com exceção do balanço, todo o cenário
já estava montado. Os alunos haviam feito uma apresentação à 10h apenas para o
público da escola, mas somente para a tarde Chico conseguiu instalá-lo.
Fotografia 40 – Instalação do balanço. Chico e Ana Laura.

Fonte - A autora (2017)
Fotografia 41 – Teste do balanço. Chico e Yasmin.

Fonte - A autora (2017)
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Antes da apresentação houve muita agitação. Os alunos arrumaram o cabelo,
retocaram a maquiagem, sentiram a luz do palco no rosto, testaram o balanço.
Estavam ansiosos e por isso, falavam muito, gritavam, riam, brincavam...
Fotografia 42 – Yasmin e amigas momentos antes da apresentação

Fonte - A autora (2017)
Fotografia 43 – Júlia e amigas momentos antes da apresentação

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 44 – Enzo retocando a maquiagem para a apresentação da tarde

Fonte - A autora (2017)

Fotografia 45 – Natasha pronta para a apresentação da tarde.

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 46 – Teste do balanço minutos antes da apresentação.

Fonte - A autora (2017)

A plateia estava cheia quando as apresentações começaram.
Fotografia 47 – Plateia aguardando o início da mostra

Fonte - A autora (2017)
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Francisco e Fabiana fizeram a apresentação da oficina contando um pouco
sobre como havia sido o processo.
Fotografia 48 – Fabiana e Francisco na apresentação da oficina antes do início da mostra

Fonte - A autora (2017)

Ana Laura e Jéssica estavam muito nervosas. Primeiro, as meninas cantaram
“Goodmorning Baltimore”, depois Ana cantou “Hopellesly devoted to you e, por último,
os alunos apresentaram a cena do protesto.
Fotografia 49 – Apresentação de Good morning Baltimore

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 50 – Ana Laura cantando Hopelesly devolted to you

Fonte - A autora (2017)
Fotografia 51 – Cena do protesto

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 52 – Elenco do primeiro semestre de 2017 da Teatrando com Fabiana e Francisco

Fonte - A autora (2017)

Ao término, os estudantes se arrumaram e saíram satisfeitos com o resultado.
Francisco permaneceu ainda por um tempo guardando elementos de cena, figurinos
e pedaços do cenário.
Após as férias, o retorno às atividades foi marcado pela escolha das disciplinas
eletivas. Como prometido, os alunos que quiseram permaneceram na Teatrando e foi
garantido o direito de escolha aos que optaram por conhecer outra oficina.
Ao receberem os alunos na sala para uma conversa inicial em agosto, os
professores foram enfáticos quando disseram que ali fariam teatro e tudo o que
envolvesse a linguagem teatral e que por isso, ainda que atuassem em outras frentes,
para permanecer na Teatrando teriam que entrar em cena.
Três grupos passaram pela sala para conhecerem a proposta da oficina. A ideia
para o semestre seria a de continuar o estudo dos musicais Grease e Hairspray com
a finalidade de concluírem o espetáculo, incorporando as cenas que no semestre
anterior haviam ficado de fora. Alguns alunos saíram e outros entraram. Francisco
explicou que tratariam sobre segregação, procurando “fundir” os dois espetáculos.
(CHICO) É assim que o teatro acontece, com conflito e com a resolução desse
conflito. No musical, o enredo e a música contam a história. O teatro contemporâneo
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deixa as histórias com os finais abertos, para que o espectador possa participar da
criação, pensando sobre o desfecho. Nos outros semestres a gente definiu com a
turma qual seria o tema, nesse já está definido. Então se quiserem ficar, fiquem por
vocês e não pelos amigos.
Vinte e seis alunos permaneceram por conta própria e outros vinte e quatro
ingressaram e foram informados por Francisco de que receberiam cópias dos filmes
porque boa parte do grupo já havia assistido.
Houve no segundo semestre como no primeiro, a possibilidade de troca de
eletiva por permuta durante a primeira semana após a escolha e após a turma estar
definida, já no teatro, os professores retomaram as atividades com os alunos.
Relembraram as cenas da culminância e solicitaram aos novos para que pensassem
no que gostariam de fazer.
A partir de setembro, Francisco já não pode contar com o apoio de Fabiana. A
professora deixou a escola após seu marido ser convidado para trabalhar em Portugal.
Conter os 50 alunos tornou-se ainda mais desafiador. Para amenizar as conversas
paralelas, Francisco manteve as cadeiras organizadas nas fileiras da frente e para dar
conta de tudo o que ainda faltava para ser organizado, trabalhou com os estudantes
no horário do almoço, durante suas aulas vagas e após o horário de trabalho também.
Ofereceu oficinas de maquiagem e foi a brechós com os alunos, inclusive aos finais
de semana, para ajuda-los a compor seus figurinos com os elementos que faltavam.
Fotografia 53 – Francisco e Samira pesquisando figurinos num brechó

Fonte – Chico Cardoso (2017)
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Fotografia 54 – Samira pesquisando acessórios num brechó

Fonte – Chico Cardoso (2017)

Em alguns encontros marcou apenas voz. Em outros, as cenas, já utilizando os
elementos necessários para que acontecessem. Para compor a cena da oficina
mecânica, no qual os atores reformam um carro, desafiou os meninos a inventar um
modo de montar um veículo com os objetos que haviam disponíveis ali no teatro e,
com cadeiras e bancos, eles fizeram isso.
Fotografia 55 – Oficina mecânica. Início da pesquisa para a montagem do carro.

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 56 – Oficina mecânica. “Carro”

Fonte - A autora (2017)

Para que as letras das músicas não fossem perdidas, os alunos ganharam
pastas para guarda-las e as frentes de trabalho em outubro e novembro tornaram-se
bem mais articuladas. Um novo grupo de whatsapp foi criado por Ana Laura e a
comunicação voltou a acontecer fora da escola. Para cada frente foram eleitos
“capitães” a quem os integrantes deveriam “obedecer”. Os responsáveis pelos
figurinos, maquiagem e cenário após a chamada já sabiam para onde ir e seguiam
cada qual para um local diferente da escola para executarem suas tarefas.
Fotografia 57 – Equipe responsável pelos figurinos cuidando da organização dos mesmos.

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 58 – Equipe responsável pelo cenário preparando o painel que será afixado no fundo do palco

Fonte - A autora (2017)

(CHICO) Pessoal, tudo é de todo mundo, entenderam? Dividimos as frentes de
trabalho, mas não significa que não podem ajudar, ouviram? Não só podem, como
devem! Outra coisa, muitos amigos de vocês estão faltando. Cobrem a presença
deles, pessoal e não faltem! Também vou precisar de dois voluntários para que
testemos as roupas de época. Pessoal, não se esqueçam de pensar nas histórias das
personagens.
Fotografia 59 – teste de figurino para a cena final de Sandy em Grease feito por Samira.

Fonte – Chico Cardoso (2017)
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Para ajudar com a pronuncia e entendimento das letras das canções, Francisco
contou com Pablo e Ana Laura, dois alunos que falavam inglês e concordaram em
ajudar os colegas. Samira foi um deles. Além de ensaiar o canto com Francisco quase
que diariamente, estudou a pronuncia com os amigos e conseguiu vencer sua
insegurança.
Fotografia 60 – Ensaio de Samira e Chico

Fonte - A autora (2017)

Para a confecção de um banner com os dados dos alunos, o grupo também
discutiu sobre os nomes que utilizariam. Francisco explicou que muitos atores criavam
nomes artísticos e que poderiam fazer o mesmo, se quisessem, porque o nome
artístico fazia muita diferença. Alguns mantiveram apenas um sobrenome, outros o
nome inteiro.
Os responsáveis pelo cenário também trabalharam muito. Acrescentaram
imagens de pessoas negras importantes às placas, como Grande Otelo, construíram
uma câmera, uma televisão e ajudaram a pintar os painéis com os nomes dos
musicais.
Em praticamente todos os ensaios, Francisco chamou a atenção para o fato de
que os meninos deveriam ter em mente quem eram, onde estavam e o que faziam e
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além de ensaiar com eles, também ensaiou suas cenas, pois na mostra final,
participou de duas delas.
Fotografia 61 – Ensaio da cena do Tv show de Hairspray

Fonte - A autora (2017)

Francisco é ator há anos e isso lhe garante a compreensão necessária sobre o
que ensinar para que a ação dramática aconteça. Ao promover momentos de
improvisação aos alunos, nos quais solicita para que pensem quem são em cena, por
exemplo, estabelece uma “ponte” entre o que sabe sobre a concepção de uma
personagem com o que os meninos precisam aprender sobre isso, pois favorece a
criação por eles na medida em que os provoca a pensar que não podem estar em
cena em vão, precisam ter uma função. Nesse processo, conversa muito com os
estudantes, solicita sugestões, coloca-os para resolver as situações e isso só é
possível justamente porque possui segurança no que faz. Sabe com que público está
lidando quando escolhe os textos e autores para trabalhar com seus alunos. A escolha
do “A Aurora da minha vida” de Naum Alves de Souza, em 2016 por exemplo, não foi
ao acaso. Partiu de um texto que trata do universo escolar – ambiente que os alunos
conhecem muito bem – para instigar e então chegar ao estudo de obras de outros
autores. Do mesmo modo, a discussão sobre os anseios de adolescentes e
reivindicação por direitos iguais entre pessoas diferentes promovida com a escolha de
Grease e Hairspray não foi aleatória. Chico avalia e se auto avalia constantemente
porque é capaz de pontuar os avanços que os alunos apresentam no curso da
disciplina - a “transformação” de Samira em Sandy paralelamente aos ensaios para
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cantar sua canção é um exemplo - ao mesmo tempo em que reflete e reelabora a
maneira que ensina, produzindo uma nova compreensão sobre o que ensinar e como.
O professor possui visão, meta. Sabe exatamente o que pretende ao
desenvolver atividades teatrais com seus alunos. Para além da satisfação pessoal,
pretende contribuir para a formação de seres humanos melhores. Possui motivação
também. Recebe o apoio de alguns colegas e procura diferenciar os gêneros com os
quais trabalha a cada semestre, conseguindo a partir disso disposição para dar
continuidade às oficinas. É capacitado porque não só conhece a linguagem teatral
como é capaz de ensiná-la colocando os alunos em cena, para que aprendam a partir
da prática. Busca aprimoramento refletindo sobre suas ações e por pertencer ao grupo
docente do MAX, integra a comunidade desta escola, ao mesmo tempo em que é peça
constituinte de grupos maiores, como os de professores de História de escola pública
ou grupo de professores da política pública de Escola de Ensino Integral, com todos
os atributos e dificuldades inerentes a essa condição, influenciando e sendo
influenciado o tempo todo. A profissão de Francisco é marcada por visão, motivação,
compreensão, prática, reflexão e comunidade, características de um profissional
competente (SHULMAN, 2016).
No dia que antecedeu a estreia, Francisco permaneceu na escola, trabalhando
no teatro ainda por muito tempo após a saída dos alunos. Terminou painéis, cuidou
do teste da iluminação, testou microfones, limpou e organizou. Os pais de uma aluna,
donos de marcenaria, cederam portas para compor o cenário e ferramentas para a
montagem do carro. Eles também ajudaram com a instalação desses objetos no palco.
Quando finalmente, por volta das 3h30min Francisco deu o trabalho por encerrado,
estava exausto.
Para a mostra final, duas alunas ficaram responsáveis pela apresentação. O
elenco foi apresentado no início, numa espécie de desfile, ao som de uma “batida
técnica”. A cada nova cena, as meninas anunciavam o nome da canção que seria
apresentada. No total, oito cenas compuseram a mostra final e os alunos ficaram bem
satisfeitos com o resultado.
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Fotografia 62 – Apresentação de Summer nights

Fonte - A autora (2017)

Fotografia 63 – Apresentação da oficina mecânica. Montagem do carro

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 64 – Samira e Chico durante a apresentação de “You’re the one that I want”

Fonte - A autora (2017)
Fotografia 65 – Apresentação de “Hopelessly devoted to you” feita por Ana Laura.

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 66 – Apresentação de “Good morning Baltimore”

Fonte - A autora (2017)

Fotografia 67 – Apresentação da cena do Tv show “ The nicest kids in Town!”

Fonte - A autora (2017)
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Fotografia 68 – Apresentação de “I can hear de bells” com Júlia Bispo fazendo a segunda voz

Fonte - A autora (2017)

Fotografia 69 – Apresentação da cena do protesto “I know where I’ve been”

Fonte - A autora (2017)

Após a saída dos alunos, Francisco, exatamente como na mostra parcial,
permaneceu no teatro arrumando as coisas deixadas para trás por eles com o
semblante de missão cumprida.
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CAPÍTULO 4
SOBRE O QUE VI, DIANTE DO QUE LI, MAIS ALGUNS APONTAMENTOS PARA
FINALIZAR
A escola do século XXI impõe desafios aos professores antes nunca vividos. O
mundo passou por várias revoluções: escrita, imprensa, digital. Por isso é necessário
entender que não se aprende da mesma maneira que há 30, 40, 50 anos. (NÓVOA,
2007; 2017).
Não é fácil ser professor atualmente. A educação por intermédio de seus
professores precisa promover o avanço do conhecimento dos alunos, relevando suas
hipóteses. Aos profissionais cabe organizar o espaço criando condições para que os
alunos aprendam socializando seus conhecimentos a cada nova discussão
promovida. Nesse aspecto, ao invés de transmitir o conteúdo o professor deve
articular as diferentes ideias, ampliando as discussões com o oferecimento de novas
informações, considerando ainda, os diferentes níveis de conhecimento que podem
existir, no contexto de escola pública por exemplo, em salas às vezes, com mais de
trinta alunos.
A aprendizagem deve ser promovida a partir de diferentes maneiras de ensinar
um mesmo conteúdo relevando os diferentes modos de aprender. Desafio a ser
enfrentado pelos professores coletivamente, por meio de cooperação entre os grupos
profissionais, mas também promovida dentro da sala de aula com grupos
colaborativos de alunos de acordo com Nóvoa (2017).

Em outras palavras, um

professor não pode trabalhar sozinho. Deve organizar o trabalho em sala de aula com
a consciência de que influencia e é influenciado pelas comunidades as quais pertence,
por seus contextos (SHULMAN, 2016).
Como professor de uma Escola de Ensino Integral (ETI) Francisco é membro de
uma comunidade profissional específica e, como tal, é influenciado pelos preceitos da
política pública que a embasa.
Formar jovem protagonista autônomo, solidário e competente é o slogan do
Projeto Ensino Integral da Secretaria Estadual da Educação (SEE), como é possível
verificar não só em suas Diretrizes, mas no banner com o resumo do que se propõe
afixado próximo a porta da sala dos professores do MAX.
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Fotografia 70 – Banner dos propósitos do Programa Ensino Integral da SEE.

Fonte - A autora (2017)

Para que o jovem protagonista seja formado, o Programa de Ensino Integral tem
entre seus princípios os quatro pilares do conhecimento proposto pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): aprender a
conhecer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer.
Por se tratar de um jogo coletivo, o teatro contribui para o aprender a conviver.
Do mesmo modo promove autoconhecimento do indivíduo sobre o que é e como
poderia ser (DESGRANGES, 2006) ao mesmo tempo em que possibilita a
aprendizagem sobre como são os outros e como fazer da linguagem cênica
instrumento de expressão.
Em artigo tratando sobre o modo como a arte-educação passou a ser vista como
potencial mecanismo para a formação de habilidades sociais, inclusão à dinâmica
social e comunitária, construção de identidades e formação cidadã, Agnaldo
Aparecido Geremias (2014) revela que desde 1990 muitas organizações foram
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criadas com o objetivo de efetivar os princípios da Doutrina de Proteção Integral às
Crianças e Adolescentes previstas no Estatuto da Criança e do adolescente (ECA).
Com o argumento de que os menores devem tornar-se protagonistas da própria
história, a arte-educação é apontada por muitas organizações como importante
instrumento pedagógico e socioeducativo para que isto aconteça. Assim os meninos
passam de vítimas do contexto social a que pertencem para responsáveis pelas
condições em que se encontram.
Nessa perspectiva, um adolescente protagonista seria aquele que
fosse capaz de fazer valer os seus direitos, se responsabilizasse pelos
seus deveres e que, de forma consciente fosse capaz de criar espaços
para o exercício da cidadania, tomar decisões no que se refere ao seu
futuro e enfrentar a realidades de frente, superando todas as
adversidades (GEREMIAS, 2014, p. 7).

O mesmo autor afirma que para contribuir para o protagonismo juvenil, a arte
deve ser entendida como instrumento pedagógico, de criação de oportunidades e de
espaços reflexivos que proporcionem ao adolescente reconhecer-se dentro do
processo social, identificar ideologias dominantes e agir conscientemente e de forma
autônoma dentro de suas limitações sem, no entanto, afastar-se de uma utopia
norteadora. No contexto da escola de ensino integral, tal utopia seria os diferentes
projetos de vida construídos pelos alunos, com base nas diferentes realidades,
anseios e planos para alcançá-los.
práticas alienadoras devem ser combatidas em todo e qualquer projeto
que se pretenda contribuir para a formação de jovens protagonistas.
Isso significa dizer que o contexto cultural da escola deve ser
considerado com sua riqueza de saberes para que a prática
educacional não se torne alienadora colonial (GEREMIAS, 2014, p. 9)

O estudante não deve ser colonizado. Precisa ter seu conhecimento validado,
respeitado e ampliado, porque este é o papel da escola que tem que ter a
aprendizagem do aluno como objetivo maior (NÓVOA, 2007), precisa garantir aos
estudantes conhecimento que em outro lugar não teriam acesso (GALIAN, 2016).
Ao adolescente deve-se permitir uma ampliação do olhar estético, sua
criatividade e de sua capacidade de expressar-se de forma que ele
possa atuar na ou contribuir criativamente para soluções de
problemas. Deve proporcionar uma expansão da sua capacidade de
atuar em grupo, de ensinar e de aprender com os outros, de ser capaz
de motivar e manter-se motivado, enfim, capaz de torná-lo polivalente
e flexível (COSTA, 1999, apud GEREMIAS, 2014, p. 10)

Para tanto, o jovem precisa ser orientado e precisa compartilhar ideias para
enfim fazer escolhas. (COSTA, 2001, apud GEREMIAS, 2014). Processo não linear
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por envolver pensamento, mas organizado em espiral tal qual se dá o processo de
raciocínio pedagógico do professor.
A Arte não é infalível, contudo. Para que um acontecimento seja considerado
experiência é preciso que nos toque a ponto de nos levar à reflexão. Reflexão que,
numa perspectiva política de educação, relaciona teoria e prática (LARROSA, 2002)
Parar para pensar, para olhar, para escutar é fundamental, porque, se tornará
experiência aquilo que nos tocar, nos acontecer, formando-nos e nos transformando.
Por isso o saber da experiência relaciona-se ao conhecimento e a vida humana.
(LARROSA, 2002, p. 27)
Cada experiência é única, assim, ainda que um fato acometa duas pessoas,
experiências serão elaboradas de acordo com distintas visões de mundo. O saber da
experiência é adquirido à medida que damos sentido ao que nos acontece. Não é
possível, portanto, adquiri-lo a partir da experiência de outra pessoa, “a menos que
essa experiência seja revivida e tornada própria” (LARROSA, 2002, p. 27) do mesmo
modo que não é possível determinar o que se tornará experiência ou não, já que não
a antecipamos. Logo, é possível afirmar que as aulas de teatro promovidas por
Francisco podem contribuir para o protagonismo juvenil, mas não há como garantir
que isso aconteça.
A prática teatral, possibilita viver personagens cujas histórias fazem com que os
atores adquiram a experiência de vida dos mesmos sem que seja necessário passar,
no mundo real, por suas alegrias, tristezas ou dificuldades. O teatro ensina. Traz para
quem o pratica conhecimentos via sensibilidade. De modo que um ator torna-se mais
competente a medida em que é capaz de “viver” no palco os sentimentos de sua
personagem a ponto de que esse sentir atinja a plateia fazendo-a também sentir.
Plateia diversa e ativa. Plateia que concluirá o ato dramático de 100, 300, 500
maneiras diferentes, dependendo da capacidade do espaço e da quantidade de
espectadores que estiverem assistindo. E é por isso que controlamos o que
pretendemos passar adiante, controlamos o que ensinamos, mas nunca teremos o
controle sobre o que o outro sente e/ ou aprende, sobre sua experiência, portanto. O
outro poderá aprender mais ou menos do que ensinamos, em curto, médio e longo
prazo principalmente se os objetivos do ensino envolverem conteúdos atitudinais
amplos como os previstos pela UNESCO.
É possível, contudo, tentar aferir tal experiência a partir de questionários,
entrevistas ou bate-papos. Quando a decisão por investigar a trajetória de Francisco
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foi tomada, pensar em desvendar as possíveis aprendizagens dos alunos com o teatro
foi inevitável. A expectativa era a de que esses alunos respondessem que o contato
com o teatro promovido por Francisco era tão importante para a vida deles como um
dia foi para a minha. Acontece que tal consciência só foi adquirida anos após termos,
Francisco e eu, trabalhados juntos. Consciência/ experiência adquirida por meio da
reflexão sobre tudo o que aconteceu quando eu tinha entre 15 e 18 anos. Consciência
que poderá não acontecer ou acontecerá de outro modo com os alunos que
participaram da Teatrando em 2017.
Quando Júlia Bispo foi questionada sobre o que havia aprendido no final do
primeiro semestre, disse que sua vergonha havia diminuído porque mesmo com a
gozação de alguns colegas sobre a roupa que utilizou na mostra parcial para sua
personagem, conseguiu dizer-lhes que a vestimenta era necessária para o que viveria
no palco. Kaique apenas respondeu que foi muito legal ter aulas com Francisco e o
mesmo aconteceu com outros alunos que no “calor do momento” não conseguiram
discorrer sobre suas aprendizagens. Isto porque, para tornar-se experiência, é
necessário parar, pensar, sentir, refletir. É mister, como Larrosa (2002) afirma, darse um tempo sem opinar, porque a necessidade de se opinar sobre tudo a todo
momento interfere esse sentir que poderá ser convertido em saber da experiência
posteriormente.
É possível, entretanto, tratar sobre o que foi observado sobre alguns alunos
durante o tempo no qual as aulas de Francisco foram acompanhadas. Samira é um
bom exemplo. A menina foi pouco a pouco transformando-se em “Sandy”. Foi capaz
de fazer brotar dentro dela a atitude que a personagem pede para a cena final do
musical. Apoiada a todo momento por Francisco que acreditou que conseguiria e não
a deixou desistir mesmo quando pensou ser impossível alcançar a nota necessária
para cantar a música, Samira pesquisou figurinos, ensaiou bastante e no final brilhou
como alguém que em nada tinha a ver com a Samira, aluna do sétimo ano. Ana Laura
e Júlia também. Ambas permaneceram na oficina por um ano. Ana cantou apoiada
por Jéssica na mostra parcial, mas sozinha na mostra final porque no momento da
escolha das oficinas no segundo semestre, Jéssica abandonou o projeto. Júlia, não
foi capaz de cantar, mas dublou e enfrentou o palco com a segurança de alguém que
permaneceu durante todo o processo trabalhando com afinco para vencer suas
dificuldades.
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Ao todo 24 alunos trocaram de eletiva no início do segundo semestre. Dentre
estes alunos estavam Pedro e Jéssica que iniciaram a Teatrando animadíssimos, mas
que optaram por participar de outra disciplina após as férias. Renan por outro lado,
que não havia apontado a Teatrando como primeira opção em março, acabou
cursando a eletiva durante o ano todo, porque quando foi oferecida a possibilidade de
escolha por outra disciplina, achou melhor permanecer para participar da conclusão
do processo. E, o fato de poderem escolher se permaneciam ou não permitiu que
experimentassem a democracia necessária para se viver numa sociedade mais justa,
objetivo maior de uma política que pretende contribuir para a formação cidadã de
indivíduos em idade escolar.
Como nem tudo é perfeito, no entanto, aos meninos que saíram ao término do
primeiro semestre, aos que entraram no segundo ou permaneceram na Teatrando em
2017, foi oferecido o estudo do enredo dos musicais por meio das canções. Os alunos
não leram peças e boa parte continuou, assim, sem conhecer a estrutura de um texto
dramático. Faltou também, obedecendo a ideia de promover fruição estética, ampliar
o contato dos alunos com peças feitas também fora da escola. Não houve tempo. Os
alunos não saíram da escola para ir ao teatro, de modo que suas referências sobre
um espetáculo teatral ficaram restritas ao que fizeram e viram no MAX. Por outro lado,
no decorrer do ano Francisco procurou oferecer aos alunos da Teatrando noções
sobre figurino, cenário, iluminação, maquiagem, utilização do espaço cênico,
concepção das personagens e, com questionamentos a respeito de quem eram, onde
estavam e o que faziam, estimulou a criação dos estudantes, enriquecendo-as com
alguns apontamentos, mas, principalmente, respeitando as decisões dos mesmos
sobre o que gostariam de fazer e como.
No início, os estudantes puderam decidir que personagens fariam. Puderam do
mesmo modo, indicar quem achavam que deveriam fazer os personagens principais.
E, mesmo aqueles que não possuíam bom conhecimento sobre música, puderam se
arriscar a cantar, sendo os protagonistas de algumas cenas, como foi o caso de Júlia
que dublou. O teatro na escola aconteceu com características próprias, diferentes do
teatro profissional, exatamente como deve ser (ABRAMOVICH, 1976). Aos alunos foi
permitido experimentar. Jogar sem a preocupação de disputar personagens de
destaque. Ana Laura e Jéssica, por exemplo, viveram simultaneamente a mesma
personagem cantando juntas e ao fazerem isso, precisaram ser cumplices e
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estabelecer a mesma cumplicidade com os outros alunos que participaram da cena
fazendo o coro, em benefício do jogo cênico.
O teatro é mutante. Trata-se de expressão artística com características próprias
e por isso deve ser democrático. Sua linguagem e objetivos são, portanto,
reformulados à medida em que se alteram a sociedade ou grupos (PEIXOTO, 1980)
Não existe um só modo de fazer teatro (DESGRANGES, 2006). O teatro é
construção humana e como tal manifesta-se de acordo com a sociedade na qual
estiver inserido (PEIXOTO, 1980). No que se refere ao teatro feito na escola, num
contexto de ensino integral, no qual a cada semestre mostras são previstas, a
quantidade restrita de encontros limitou a utilização de jogos dramáticos e teatrais
mais sistematicamente como Japiassú (1998; 2001) e Desgranges (2006) sugerem
que aconteça na escola. Por outro lado, a opção pelo desenvolvimento do trabalho
com musicais, possibilitou ao professor criar com seus alunos, por meio de
improvisações, maneiras de se construírem as cenas.
No desenvolvimento de seu trabalho Chico, como membro da comunidade
docente do MAX e organizador dos processos de aprendizagem dos alunos da
Teatrando enfrenta dificuldades e desafios. O fato de contar com o acesso à internet
para ministrar uma aula e não ser possível por problemas de conexão, fez com que
tivesse que reelaborar seu planejamento na hora. O fato de a Professora Fabiana
abandonar o projeto por assuntos pessoais o fez repensar a forma com que conduzia
suas aulas na tentativa de propiciar aos cinquenta alunos o contato com a linguagem
teatral e língua inglesa, objetivos estabelecidos por ele e Fabiana quando se
propuseram a trabalhar juntos. Além disso, o excesso de feriados às sextas-feiras que
restringiu a 13 encontros as aulas da eletiva em cada um dos semestres,
representaram, simultaneamente, dificuldades e desafios para a realização de um
trabalho que tem no processo objetivo maior, mas que precisa considerar uma mostra
para apresentar resultados.
A culminância, momento no qual os produtos das oficinas são apresentados à
comunidade escolar precisa acontecer semestralmente porque é um evento previsto
pelas Diretrizes do Programa de Ensino Integral. Logo, como apresentar um produto
advindo de atividades teatrais, sem promover apresentações ainda que parciais?
Como privilegiar o processo sabendo que após doze encontros será necessário
mostrar à escola o que foi ou está sendo desenvolvido? Como promover um contato
significativo com o teatro a cinquenta alunos, nessas condições? A solução
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encontrada por Francisco foi solicitar que o trabalho pensado para um semestre fosse
estendido para dois; estabelecer monitores entre os alunos para coordenar as frentes
de trabalho; delegar aos alunos a criação de grupos virtuais para facilitar a
comunicação; ensaiar com os meninos em toda e qualquer hora disponível e ainda,
fazer horas extras em praticamente todos os dias. E o que os alunos aprenderam?
Em linhas gerais, é possível afirmar que aprenderam que no teatro o trabalho em
diferentes frentes é necessário e a colaboração entre os agentes envolvidos é
fundamental em prol de um objetivo comum. É impossível fazer teatro sozinho e, por
isso, é mister que a micro comunidade esteja bem articulada. Ao estabelecer frentes
de trabalho e eleger monitores, foi isso o que Francisco fez.
Antes de mim, outros autores se concentraram em apontar os benefícios do
teatro à educação, como dito anteriormente. Dessa forma, é possível dizer que a LDB
9394/96, ao determinar que o ensino de Arte seja composto por quatro eixos – teatro,
dança, música e artes visuais - e os PCN de Arte, publicados em 1997 – que traduziu
em conteúdos o que a lei acima citada estabeleceu - favoreceram esta preocupação,
pois, se por um lado representaram uma conquista para autores como Abramovich
(1976), Reverbel (1989) e Michalski (1976), que se concentraram em caracterizar o
teatro na educação antes que fosse de fato incorporado ao currículo básico, por outro,
deram abertura para que se discutisse sobre a atuação do professor de Arte, cuja
formação foi durante certo tempo, voltada prioritariamente às artes visuais. Deste
modo, nos anos que se seguiram até os dias atuais, os que me antecederam em
cursos stricto sensu e concentraram sua atenção ao estudo do teatro na escola,
buscaram defender a importância de sua existência para o desenvolvimento integral
dos indivíduos, para uma incorporação mais efetiva de sua prática em instituições
educacionais. A leitura dos trabalhos dos colegas permitiu perceber as alterações que
as discussões sobre o tema sofreram no decorrer das décadas de 80, 90 e 2000. Isto
porque, se durante a década de 80, buscava-se firmar o ensino de Arte na educação
básica, na década posterior, houve empenho em construir base teórica que pudesse
sustentar o ensino da Arte em sala de aula (MATE, 2010) para nos anos 2000
chegarmos com a quantidade de trabalhos tratando sobre teatro na escola que temos.
Chico Cardoso, todavia, não é professor de Arte. Aprendeu a ser professor de
teatro atuando como professor de teatro. A formação acadêmica em História e a
profissão paralela de ator, garantiram-lhe os conhecimentos necessários para que se
aventurasse, num primeiro momento, na propositura de atividades teatrais junto a
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alunos de um curso de magistério que manifestaram interesse em aprender. Com o
passar dos anos, contudo, Chico adquiriu experiência, tornou sua prática mais
consistente refletindo sobre ela, aprimorando-a. Num processo de raciocínio
pedagógico constante e organizado na forma de espiral, no qual compreensão,
transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova compreensão (SHULMAN, 2014,
2016; MIZUKAMI, 2004) se relacionam de maneira dinâmica e ininterrupta,
desenvolveu formas de ensinar noções sobre construção de personagens, percepção
espacial cenográfica, desenvolvimento da ação dramática e ainda cenografia,
iluminação, projeção e aquecimento vocal, maquiagem, figurino e sonoplastia,
promovendo o contato dos alunos com o fazer teatral.
Se organizado num manual, o conhecimento construído por Francisco sobre
teatro ao longo dos anos obedeceria às seguintes categorias propostas por Shulman
(2014; 2016): conhecimento do conteúdo a ser ensinado, teatro e suas estruturas;
conhecimento pedagógico geral, formas de organização da sala e dos alunos;
conhecimento sobre o currículo, princípios norteadores da política do Programa de
Ensino Integral, currículo de Arte e História; conhecimento pedagógico do conteúdo,
experiência sobre como ensinar teatro; conhecimento sobre os alunos e suas
características; conhecimento dos contextos educacionais, localização da instituição,
recursos e sistemas; conhecimento sobre educação e sobre sua finalidade que é a de
educar as pessoas através do conhecimento (NÓVOA, 2007; 2017).
Ao se propor a dar aulas de teatro na Carlos Maximiliano, Francisco como em
outros momentos de sua trajetória, escolhe os textos com cuidado. Procura ter em
mente os conflitos que os estudantes enfrentam na adolescência, bem como o que
precisam saber, ouvir e dizer. Conversa. Questiona. Escuta. Provoca. Posiciona-se e
cobra posicionamento. Por possuir origem parecida com a da maioria dos estudantes
fala de um lugar muito próximo ao lugar dos alunos sem, contudo, deixar de cumprir
com seu compromisso ético de favorecer a aprendizagem dos mesmos seja nas aulas
de História ou nas de teatro. Seu conhecimento não é raso. Francisco fala com
propriedade quando discute sobre conceitos. Discute com a segurança de quem sabe
sobre o que está falando. Transmite segurança. Gosta do que faz. Mesmo depois de
vinte anos, fala sobre suas aulas com entusiasmo, afirmando ser mais aberto ao
diálogo durante suas explicações do que já foi um dia. Acredita na conversa, na
discussão e no debate sobre o conteúdo como metodologia profícua para potencializar
a construção de conhecimento pelos alunos que, segundo ele, devem ser chamados
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pelo nome, reconhecidos dessa forma por quem são e não por números de listas de
presença.
Ainda que este não seja o objetivo, ao promover aulas de teatro na escola,
Francisco contribui para um processo de formação de espectadores também, à
medida em que durante as mostras possibilita que os demais alunos assistam as
produções. E, a partir das apresentações, conclui o ato cênico uma vez que sem quem
assista não há teatro.
A formação de espectadores se conquista pela experiência, então o
comprometimento com a reflexão acerca dos caminhos da arte teatral por esse outro
com o qual o artista dialoga, anima o movimento de formação de espectadores,
fundamentais para que a arte aconteça e importantes para que ela (a arte) possa
conversar com a vida. (DESGRANGES, 2006). Espectador que tem sido formado na
escola a partir de espetáculos montados pela escola, por meio do trabalho
desenvolvido por um bom professor. Professor democrático, porque seguro e seguro
por possuir domínio sobre o conteúdo que ensina (SHULMAN, 2016).
O intuito principal deste estudo foi o de apresentar um caso de desenvolvimento
profissional da docência com teatro na escola e ainda que muitas falhas possam ser
encontradas, acredito que o objetivo tenha sido alcançado.
Não houve a intenção de descaracterizar o trabalho do professor para então
apresentar soluções como aconteceu em boa parte das pesquisas analisadas na
etapa de revisão bibliográfica. Ao contrário, com o respeito devido a qualquer
profissional, discorri sobre os pontos positivos do trabalho desenvolvido por Chico e
procurei analisa-los à luz de algumas considerações sobre como o teatro pode ser
desenvolvido na escola, de como o conhecimento docente é construído e de como a
aprendizagem é promovida por professores competentes.
O teatro na escola pode ser realizado com finalidade em si mesmo ou como
instrumento pedagógico para um ensino eficaz.
A academia precisa caminhar lado a lado com as escolas/professores da
educação básica pública que, geralmente, são utilizados como objetos de estudo. Isso
significa dizer que de nada servem pesquisas que diagnosticam um problema e tratam
sobre ele, se tais pesquisas não retornam aos seus objetos com possíveis soluções.
Além disso, nem tudo o que existe na escola precisa ser modificado. Algumas coisas
sim, mas, antes de se apontar soluções milagrosas é necessário dar voz aos
professores. É necessário estabelecer uma rede na qual Universidade e Educação
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Básica possam de fato agir em prol de uma educação de qualidade. As escolas não
são cobaias e por isso seus profissionais precisam ser respeitados (SHULMAN, 2014,
2016). Casos como os de Francisco precisam vir à tona até para que se saiba que do
mesmo modo que existem profissionais medíocres, existem outros cuja excelência
precisa ser enaltecida em prol da valorização da docência.
Busquei o mestrado porque queria ampliar meus conhecimentos para contribuir,
de alguma forma, com a ampliação dos conhecimentos dos meus colegas e, por meio
deles, dos conhecimentos dos alunos. Após dois intensos anos de estudo, afirmo que
meu objetivo foi alcançado. Aprendi muito. Pude olhar para a minha formação
enquanto analisava e discorria sobre a formação de Francisco. Espero fazer a
diferença para a vida de alguns dos meus alunos, tal qual este professor fez para
minha. Espero conseguir desenvolver um trabalho com a mesma qualidade com a
qual Francisco faz o seu e espero contribuir para a formação de novos professores e
continuar contribuindo para a formação dos meus colegas, assim como contribuem
diariamente com a minha. Pretendo continuar estudando, aprendendo e ensinando,
ensinando e aprendendo. Sempre.

148
REFERÊNCIAS
ABRAMOVICH, Fanny. Teatro na educação: o que é afinal? In: MEC, Teatro na
educação: subsídios para seu estudo, Rio de Janeiro: SEF/SNT, 1976.
ALBERTI, Taís Fim. Das possibilidades da formação de professores a distância: um
estudo na perspectiva da teoria da atividade. 2011. Tese (Doutorado em Educação) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
AMARAL, Augusto Luís Medeiros. O corpo como palco da teatralidade humana:
marcas na formação acadêmica. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação Física) Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2009.
AMARAL, Priscila. Linguagem de teatro no Ensino Fundamental I: embates e
perspectivas. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura)
- Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.
ANDRADE, Andreia de. Práticas teatrais do Ensino Médio: dez anos de oficinas de
teatro no Colégio Manoel Novaes. 2006. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.
ANDRÉ, Carminda Mendes. O teatro pós-dramático na escola. 2007. Tese (Doutorado
em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
ARAÚJO, José Ricardo da Silva. A dimensão pedagógica do teatro: reflexões sobre
uma proposta metodológica. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira) Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2006.
ARAÚJO, Reinaldo Kovalski de. No palco, professoras de teatro: corpo e identidades
em perspectiva verbo-visual. 2015. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Paraná, Curutiba, 2015.
ARAÚJO, Valéria Gianechini de. Da experiencia artística à poética docente:
discussões acerca de ações estratégicas e táticas de artistas/ docentes no ensino
universitário de teatro. 2014. Dissertação (Mestrado em Artes) Universidade Federal
de Uberlândia, Uberlândia, 2014.
AYRES, Amanda Aguiar. Processo criativo e atuação em telepresença na formação
de professores de teatro. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade
de Brasília, Brasília, 2013.
BAIRRO-ESCOLA VILA MADALENA. Diagnóstico socioterritorial do Bairro-escola.
Um
olhar
sobre
microterritórios
educativos.
Disponível
em
<
http://cidadeescolaaprendiz.org.br/diagnosticobairroescola/bairro-escola-vilamadalena/>. Acesso em 16 mai.2017.
BARRETTO, Elba Siqueira de Sá; DE SÁ, Katia Regina. Educação em tempo integral:
contribuições oriundas das pesquisas de pós-graduação. Cadernos Cenpec | Nova
série, [S.l.], v. 6, n. 1, dec. 2016. ISSN 2237-9983. Disponível em:

149
<http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/349>.
Acesso em: 19 jun. 2017.
BAUMAN. Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução, Plínio Dentzien. – Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
BAUMAN, Zygmunt. Sobre educação e juventude: Conversas com Ricardo Mazzeo.
Tradução, Carlos Alberto Medeiros. – Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
BENJAMIN, Walter. Estética e sociologia da arte. Edição e tradução João Barreto. –
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.
BERTOLD, Margot. História Mundial do teatro. Tradução Maria Paula v. Zurawski, J.
Guinsburg, Sérgio Coelho e Clóvis Garcia. – 6. ed. – São Paulo: Perspectiva, 2014.
BONATTO, Mônica Torres. Professor-performer, estudante-performer: notas para
pensar a escola. 2015.Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.
BRAGA, Gislaine Gomes. Ensino do teatro na contemporaneidade: discussão teórica
e análise da prática na escola pública de São Luís. 2012. Dissertação (Mestrado em
Cultura e Sociedade) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2012.
BRAZ, Ana Carolina de Athayde Raymundi. Considerações sobre corporeidade e
leitura de mundo na formação escolar. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012.
BRAZ, Ricardo Fernandes. Onde o professor e o ator se encontram: como os
professores desenvolvem o ensino de teatro na sala de aula. 2004. Dissertação
(Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2004.
BRASIL. Decreto nº28.089 de 13 de janeiro de 1988. Disponível
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1988/decreto-2808913.01.1988.html> Acesso em: 14 abr. 2017.

em:

BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional: Lei n. 9.394 de 20.12.1996
(Lei Darcy Ribeiro) – Plano nacional de educação: Lei n. 10.172, de 10 de janeiro de
2001 e legislação correlata e complementar/ surpevisão editorial Jair Lot Vieira/ 2. Ed.
Revista – atualizada – ampliada. – Bauru, SP: EDIPRO, 2001.
CAMELO, Natália Beloti Dias. Práticas teatrais na educação: será que dá jogo? 2015.
Dissertação (Mestrado em Artes) - Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2015.
CAON, Paulina Maria. Desvelando corpos na escola: experiências corporais e
estéticas no convívio com crianças, adolescentes e professores. 2015. Tese
(Doutorado em Artes) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
CARDOSO, Francisco dos Santos. O teatro na formação e no desenvolvimento dos
alunos. In: CARDOSO, Francisco dos Santos (Org.). Escola Estadual Romeu de

150
Moraes -1º encontro de práticas pedagógicas da E.E. Romeu de Moraes – São Paulo:
Hedra, 2013. p. 53-58.
CARVALHO, Carla Meira Pires de. Caminhos trilhados em versos: teatro, cordel e
educação de jovens e adultos. 2015. Tese (Doutorado em Educação e
Contemporaneidade) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.
CAVINATO, Andrea Aparecida. Processos de criação: teatro e imaginário. 2011. Tese
(Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
CEBULSKI, Maria Cristina. O teatro, como arte, na escola: possibilidades educativas
da tragédia grega Antígone. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.
CEBULSKI, Marcia Cristina. Um diálogo entre Vygotsky e o sistema teórico da
afetividade ampliada: o teatro na educação básica e o desenvolvimento
socioemocional humano. 2014. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, 2014.
CONCEIÇÃO, Jorge Wilson da. Vamos à cena: um estudo sobre jogos teatrais e a
prática de professores de arte na escola pública. 2010. Dissertação (Mestrado em
Educação, Arte e História da Cultura) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São
Paulo, 2010.
CONCEIÇÃO, Jorge Wilson da. Recepção teatral: o público ontem e hoje e a potência
de processos educativos mediadores. In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.). Pensar
juntos mediação cultural: [entre] laçando experiências e conceitos – São Paulo:
Terracota Editora, 2014. p. 138-152.
COSTA, Leonardo Pereira da. Performance, histórias de vida e formação de
professores: o teatro-documentário como via. 2013. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013.
COSTA, Rosana Perdomini Della. A experiência de formação do professor artista:
cenários de apaixonamento entre teatro e educação no curso de graduação em teatro:
licenciatura da Fundarte/UERGS. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
COSTA, Simone Alves. O teatro, a educação e a experiência de si. 2009. Dissertação
(Mestrado em Artes) – Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, 2009.
CUNHA, Fabrício Moraes. A catarse teatral na formação humana. 2013. Dissertação
(Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013.
CUNHA, Sergio Luiz da. Um olhar sobre o ensino: a formação do professor e o ensino
da arte nos anos iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries). 2008. Dissertação
(Mestrado em Educação, Arte e História da cultura) – Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo, 2008.

151
DARLING-HAMMOND, Linda. A importância da formação docente. Cadernos Cenpec
| Nova série, [S.l.], v. 4, n. 2, jun. 2015. ISSN 2237-9983. Disponível em:
<http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/303>.
Acesso em: 19 jun. 2017
DEMARCHI, Rita. Experiências estéticas: aberturas e marcas, vivas e vividas. In:
MARTINS, Mirian Celeste (Org.). Pensar juntos mediação cultural: [entre] laçando
experiências e conceitos – São Paulo: Terracota Editora, 2014 p. 67-82.
DESGRANGES, Flávio. Pedagogia do teatro: provocação e dialogismo. São Paulo:
Editora Hucitec: Edições Mandacaru, 2006.
DIAS, Miriam Benigna Lessa. O jogo estésico: uma possibilidade de educação
integral. 2007. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2007.
DOLCI, Luciana Netto. Educação estético-ambiental: potencialidades do teatro na
prática docente. 2014. Tese (Doutorado em Educação Ambiental) – Universidade
Federal do Rio Grande, 2014.
DONATO, Célia Cristina Rodrigues De. Mediação Cultural: despertando uma vida de
relação com a arte. In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.). Pensar juntos mediação
cultural: [entre] laçando experiências e conceitos – São Paulo: Terracota Editora,
2014. p. 83-98.
FERREIRA, Andrea Giovana. Plantando sonhos: experiências de criação teatral na
escola - despertando para mundo possíveis. 2007. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.
FERREIRA, Fernanda Ranña. Proposta de ampliação de escala do projeto “diálogo
com teatro” Instituto sou da paz. 2012. Dissertação (Mestrado em Gestão e Políticas
Públicas) - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012.
FERREIRA, Taís. Teatro infantil, crianças espectadoras, escola: um estudo acerca de
experiências e mediações em processos de recepção. 2005. Dissertação (Mestrado
em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre, 2005.
FIGUEIREDO, Ricardo Carvalho de. Percursos de aprendizagem da docência em
teatro a partir do próprio ato docente. 2014. Tese. (Doutorado em Artes) –
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.
FLORIANO, Aline Tosta. O nascimento da dança dramática: narrativa de uma
experiência de teatro-dança com alunos do ensino fundamental. 2010. Dissertação
(Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura) - Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo, 2010.
FONSECA, Carolina Alves. Frames e discurso discente: desvelando indicadores de
sucesso em um projeto de dramaturgia. 2015. Dissertação (Mestrado em Linguística)
- Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015.

152
FRANCESCHI, Waleska Regina Becker Coelho de. O currículo oculto no ensino do
teatro na rede municipal de educação de Florianópolis. 2008. Dissertação (Mestrado
em Teatro) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
51ªed. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
FREITAS, Luciane Prestes de. A escola como lugar de teatro: táticas de ocupação do
espaço para o teatro como disciplina na educação básica. 2014. Dissertação
(Mestrado em Artes Cênicas) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2014.
GALIAN, Cláudia Valentina Assumpção. Currículo e conhecimento escolar
perspectiva da educação integral. Cadernos Cenpec/ Nova série, São Paulo, v.6, n.1,
jan./jun.2016
Disponível
em:<
cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/viewFile/347/344>.
GALIZA, Edmar. A escola em cena: jogos dramáticos nas aulas de teatro. 2011.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Vale do rio dos Sinos, São
Leopoldo, 2011.
GEREMIAS, Agnaldo Aparecido. A arte-educação e a construção da subjetividade
democrática
na
adolescência.
2014.
Disponível
em:
<https://portal.metodista.br/gestaodecidades/publicacoes/artigos/sippi2011/Artigos%20SIPPI%202011.zip/at_download/file> Acesso em 19. fev. 2018.
GONÇALVES, Jean Carlos. A escola em discurso: análise enunciativa de um
exercício de improvisação teatral. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2008.
GONÇALVES, Mateus. Do topo aos horizontes possíveis: ação artística e
aprendizagem inventiva no ensino de teatro. 2009. Dissertação (Mestrado em Artes
Cênicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
GUERRA, Rodrigo Benza. O professor dialógico: um aprendizado a partir do teatro
intercultural na Amazônia peruana. 2013. Dissertação (Mestrado em Teatro) Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
GUTIÉRREZ, Francisco. Educação como práxis política. Tradução de Antonio
Negrino. – São Paulo: Summus, 1988.
GRÜTZMANN, Thais Philipsen. A formação dos professores de Matemática por meio
dos jogos teatrais. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e
Matemática) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2009.
HAMED, Marcel Jucef. A escola em seu duplo: a aquisição das ferramentas do teatro
pela educação para a construção de uma escola democrática. 2007. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

153
HANSTED, Talitha Cardoso. Teatro educação e cidadania: estudo em uma escola de
ensino básico. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual
de Campinas, Campinas, 2013.
HERNANDES, Paulo Romualdo. Meraviglia o teatro de José de Anchieta. 2006.Tese
(Doutorado em Educação). – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.
HOSSEIN, Tatiana Spindola. A formação docente inicial e o teatro de sombras e luzeu: reflexões da vida e formação a partis das escritas de si. 2013. Dissertação
(Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2013.
JACOPINI, Juliano Ricci. O texto teatral (en) cena. 2013. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013.
JÚNIOR, João Batista. Comunidade ganha teatro dentro de escola pública. Folha
online.
São
Paulo,
24
ago.
2007.
Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd240807.htm>. Acesso em
16. mai. 2017.
LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Tradução de
João Wanderley Geraldi Universidade Estadual de Campinas, Departamento de
Lingüística. 2002. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf>.
Acesso em 19. fev. 2018.
LEITE, Elisangela Christiane de Pinheiro. O professor em ação dramática na
educação infantil. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal
Do Paraná, Curitiba, 2013.
LEITE, Luzirene do Rego. A formação do professor de teatro na educação à distância:
um estudo da licenciatura em teatro do programa pró-licenciatura na Universidade de
Brasília. 2015. Tese (Doutorado em Artes) – Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
LEITE, Vanessa Caldeira. A constituição do eu-docente na formação inicial através
dos estágios supervisionados. 2014. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.
LISINEI, Fátima Dieguez Rodrigues. Teatro e transdisciplinaridade: a experiência do
projeto amora no colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2012. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2012.
LOBO, Andrea Maria Favilla. Experiência e formação: o fazer teatral nas trajetórias
docentes. 2010. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 2010.
LOMBARDI, Lucia Maria Salgado dos Santos. Formação corporal de professoras de
bebês: contribuições da pedagogia do teatro. 2011. Tese (Doutorado em Educação)
– Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

154
MACHADO, Cleuza Joceleia. Fazer teatro na escola...por que não? estudo sobre a
produção teatral no espaço escolar. 2004. Dissertação (Mestrado em Artes) –
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.
MARTINS, Mirian Celeste. (Org.). Pensar juntos mediação cultural: [entre] laçando
experiências e conceitos – São Paulo: Terracota Editora, 2014.
MARTINS, Pedro Haddad. O metateatro como instrumento para a formação teatral de
alunos-atores entre 8 e 12 anos. 2011. Dissertação (Mestrado em Artes) –
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. Disponível em
www.revistafenix.pro.br. Acesso em 11 jan. 2018.
MATE, Alexandre. Apontamentos bibliográficos sobre jogos teatrais no Brasil.
Retrospectivas e lutas, conquistas, retrocessos, impermanências. Fênix Revista de
História e Estudos Culturais. Ano VII, n.3, set./out./nov./dez. 2010.
MEIRELLES, Bruno. Pinheiros ganha nova sala de teatro. Sampa online, São Paulo,
27
ago.
2007.
Disponível
em
<http://www.sampaonline.com.br/reportagens/teatrodavila2007ago26inauguracao.ht
m>. Acesso em 16 mai. 2017.
MEYER, Ana Maria. O teatro como recurso psicopedagógico para crianças na escola.
2002. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2002.
MICHALSKI, Yan. Teatro na educação. In: MEC, Teatro na educação: subsídios para
seu estudo, Rio de Janeiro: SEF/SNT, 1976.
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Aprendizagem da docência: algumas
contribuições de L.S. Shulman. Revista Educação. v.29, n.2, p.33-34, 2004.
Disponível em <http://www.ufsm.br/revista>. Acesso em 19.jan.2018.
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Relações universidade-escola e aprendizagem
da docência: algumas lições de parcerias colaborativas. In: Barbosa, Raquel Lazzari
Leite (Org.). Trajetórias e perspectivas da formação de educadores. – São Paulo:
Editora UNESP, 2004. p. 285-314.
MONTEIRO, Leide Patrício. O professor de arte na rede pública municipal de Santos:
tensões entre a formação e a atuação profissional. 2011. Dissertação (Mestrado em
Educação) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2011.
MORE, Áurea Carolina Coelho. Concepções fundamentais no ensino de arte: uma
experiência de formação inicial à luz de Vigotski. 2008. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade Estadual de São Paulo, Presidente Prudente, 2008.
NASSAR, Sergio Pessoa. O professor-ator ou o jogo da sedução na relação professoraluno. 1993. Dissertação (Mestrado em Educação) - Fundação Getúlio Vargas, Rio
de Janeiro, 1993.

155

NEVES, Angela Balzano. Oficinas de jogos teatrais e suas repercussões em
escolares. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Pelotas,
Pelotas 2012.
NEVES, Liberia Rodrigues. O uso dos jogos teatrais na educação: uma prática
pedagógica e uma prática subjetiva. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
NÓVOA, Antônio. Desafios do trabalho do professor no mundo contemporâneo – São
Paulo: Sindicato dos professores de São Paulo (SINPRO-SP), 2007. Disponível em
<https//www.sinprosp.org.br/arquivos/novoa/livreto>. Acesso em 10 jan 2018.
NÓVOA, Antônio. Da escola pública ao espaço público da educação.
(CONFERÊNCIA) IN: CONGRESSO INTERNACIONAL ESCOLA PÚBLICA:
TEMPOS DIFÍCEIS, MAS NÃO IMPOSSÍVEIS, out/nov. 2017, Campinas. Campinas:
UNICAMP, 2017. Disponível em <https://youtu.be/8WVJ5U3vwpM>. Acesso em 6 jan
2018.
OLIVEIRA, Marcia Cristina Polacchini de. Abrindo janelas para o que tem fora dos
muros da escola. In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.). Pensar juntos mediação
cultural: [entre] laçando experiências e conceitos – São Paulo: Terracota Editora,
2014. p. 99-108.
OLIVEIRA, Marcia Cristina Pollachini de. Arte em cena: teatro na escola pública como
prática de liberdade. 2014. Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da Cultura)
– Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014.
OLIVEIRA, Maria Eunice de. Teatro na escola e caminhos de desenvolvimento
humano: processos afetivo-cognitivos de adolescentes. 2012. Dissertação (Mestrado
em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.
OLIVEIRA, Ronaldo Alexandre. Considerações acerca da experiência de vivenciar um
processo de criação colaborativo. In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.). Pensar juntos
mediação cultural: [entre] laçando experiências e conceitos – São Paulo: Terracota
Editora, 2014. p. 9-14.
OLIVEIRA, Thiago Ranniery Moreira de. Currículo-teatro: uma cartografia com Antonin
Artaud. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 2012.
OLIVEIRA, Yonara Dantas de. O rebaixamento da negatividade da arte: um estudo
sobre a instrumentalização do teatro na educação. 2010. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
PANZERI, Paulo Renato Minati. A canção do regresso: relato de uma experiência de
doutoramento. 2015.Tese (Doutorado em Artes) – Universidade De São Paulo, São
Paulo, 2015.

156
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Arte/ Secretaria de Educação
Fundamental. – 2.ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
PEIXOTO, Fernando. O que é Teatro. São Paulo: Brasiliense, 1980.
PEREIRA, Abimaelson Santos. Transgressões estéticas e pedagógicas do teatro: o
Maranhão no século XXI. 2012. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade) –
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2012.
PEREIRA, Diego de Medeiros. Commedia Dell’arte e educação infantil: um processo
de formação de professores. 2011. Dissertação (Mestrado em Teatro) - Universidade
do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.
PESSOA, Camila Turati. Psicologia educacional e escolar: inspirando ideias para a
formação continuada de educadores por meio da Arte. 2014. Dissertação (Mestrado
em Ciências Humanas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2014.
PETRUCI, Maria das Graças Ribeiro Moreira. CEFAM – Uma proposta de formação e
aperfeiçoamento para o 1º grau. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103863X1994000100002>. Acesso em: 14 abr. 2017.
PINTO, Fernanda Correa. Teatro e educação: a percepção dos agentes educativos
de um Centro Educacional Unificado (CEU) sobre a função do teatro na formação dos
educandos. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Nove de
Julho, São Paulo, 2014.
REINISCH, Gustavo Machado de Araújo. Conhecimento em teatro e afetividade:
desenvolvimento moral e experiências discentes na educação básica. 2016.
Dissertação (Mestrado em) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2016.
RESK, Felipe; TOLEDO, Luiz Fernando. Com tutoria, escola estadual n.1 em SP ‘já
está quase em 2021’. O Estado de São Paulo. São Paulo, 9 set. 2016. Disponível em
<http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral. com-tutoria-escola-estadual-n-1-emsp-ja-esta-quase-em-2021, 10000074888 >. Acesso em 16 mai. 2017.
REVERBEL, Olga. Vamos alfabetizar com jogos dramáticos? / Olga Reverbel, Sandra
Regina Ramalho e Oliveira – Porto Alegre: Kuarup 1994.
REVERBEL, Olga Garcia. Um caminho do teatro na escola. / Olga Reverbel – São
Paulo: Scipione, 1989. (Pensamento e ação no Magistério).
REYES, Rose Helena. Passagens: rito e drama na escola. 2014. Tese (Doutorado em
Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014.
RIBEIRO, Everton. Â para que esse drama? A transversalidade no ensino de teatro.
2014. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual do Centro Oeste,
Guarapuava, 2014.

157
RIBEIRO, Inês Antônia Santos. Atos, cenas e ações: encenações teatrais do
multicapiartes no Pará. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009.
ROCHA, Fernanda Marília. O hábito habitável: a experiência de ser espectador com
alunos de uma escola pública de Porto Alegre. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes
Cênicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
ROSSETO, Robson. Pedagogia do teatro: um estudo sobre a recepção. 2007.
Dissertação (Mestrado em Teatro) – Universidade do Estado de Santa Catarina,
Florianópolis, 2007.
RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à análise do teatro; tradução, Paulo Neves;
revisão da tradução Mônica Stahel. – São Paulo: Martins Fontes, 1995. (Coleção
Leitura Crítica).
SALOMÃO, Simone Rocha. O espaço cultural na escola pública: momentos
habitados. 1998. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de
Campinas, Campinas,1998.
SALVADOR, Fábio Mota. A práxis docente (im)possível de literatura: teatro,
subjetividade e engajamento social. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013.
SANTANA, Suzimar Barbosa. Linguagem teatral e educação: um elo possível. 2010.
Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior de Teologia, São Leopoldo,
2010.
SANTAELLA, Lucia. O pluralismo pós-utópico da arte. ARS (São Paulo), São Paulo
,
v.
7,
n.
14,
p.
130-151,
2009
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167853202009000200010&lng=pt&nrm=iso>
e
<http://dx.doi.org/10.1590/S167853202009000200010>. acesso em 28 maio 2016.
SANTOS, Reginaldo dos. Um olhar sobre a formação continuada em teatro para
professores das primeiras séries do ensino básico: acontecimento e experiência no
Projeto Conexão Galpão/ BH. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2014.
SÃO PAULO. (Estado). Decreto nº 48.781, de 7 de julho de 2004. Institui o Programa
Escola da Família. – São Paulo: Assembleia Legislativa, 2004. Disponível em
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2004/decreto-4878107.07.2004.html>. Acesso em 19 jun. 2017.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Diretrizes do Programa Ensino
Integral.
–
São
Paulo:
SEE,
2013.
Disponível
em
<www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/342.pdf>. Acesso em 10
mar 2017.

158
SEIXAS, Ana Paula Jardim. O fazer teatral e suas possíveis contribuições para o
desenvolvimento da produção textual. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação
Escolar) – Universidade Estadual de São Paulo, Araraquara, 2010.
SHULMAN, L.S. Conhecimento e ensino: fundamentos para a nova reforma.
Cadernos Cenpec/ Nova série, [S.1], v.4, n.2, dez. 2014. Disponível
em:<http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/293>.
SHULMAN, L.S; SHULMAN, Judith H.Como e o que os professores aprendem: uma
perspectiva em transformação. Cadernos Cenpec/ Nova série, [S.1], v.6, n.1. jan./jun.
2016.
Disponível
em:<http://
cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/download/353/349>.
SOUZA NETO, João Clemente. Pedagogia Social: a formação do educador social e
seu campo de atuação. Cadernos de pesquisa em educação PPGE-UFES. Vitória,
v.16,
n.
32,
p.
29-64,
jul./dez.
2010.
Disponível
em
<www.periodicos.ufes.br/educacao/article/download/4404/3446>. Acesso em 19 de
junho de 2017
SILVA, Adriana Moreira. Memórias em quedas: os viewpoints como experiência
pedagógica na educação básica. 2013. Dissertação (Mestrado em Artes) –
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013.
SILVA, Belonice Medeiros. Práticas teatrais na escola: histórias sobre processos
coletivos de conhecimento. 2010. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
SILVA, Carolina Cardoso. Percursos e deslocamentos: histórias de formação de uma
pedagoga no campo das ações sócio-educativas. 2010. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.
SILVA, Flávio José Rocha da. O teatro do oprimido como instrumento para a educação
ambiental. 2010. Dissertação (Mestrado em Gerenciamento Ambiental) –
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010.
SILVA, Gisele Carvalho da. A sala de aula em cena: uma pesquisa em ensino do
teatro a partir da experiência. 2013. Dissertação (Mestrado em Linguagens da cena e
pedagogias da cena) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
SILVA, Marineide Câmara. As relações entre teatro, tecnologia e educação no prólicenciatura em teatro da UFMA e UNB. 2012. Dissertação (Mestrado em Cultura e
Sociedade) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2012.
SILVA, Paulo Mauro da. O espetáculo teatral e a educação: afinidades e conflitos.
2005. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2005.
SILVEIRA, Eliza. A dimensão estética no ensino de língua portuguesa: os dizeres de
professores em formação da FUNDARTE/ UERGS. 2008. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade Vale do Rio dos Sinos, Guarapuava, 2008.

159

SILVEIRA, Fabiana Teia da. O jogo teatral na construção dos sujeitos. 2007.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Vale do Rio dos Sinos,
Guarapuava, 2007.
SILVEIRA, Fabiane Teia da. A constituição do sujeito histórico freiriano: construções
da práxis de uma espect-atriz/professora. 2011. Tese (Doutorado em Educação) Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2011.
SLADE, Peter. O jogo dramático infantil. Tradução, Tatiana Belinky; direção de edição
Fanny Abramovich. – São Paulo: Summus, 1978.
SOUZA, Maria Aparecida de. Teatro educação e os processos de indistinção estética
na pós-modernidade: uma reflexão sobre improvisação para o teatro de Viola Spolin.
2005. Dissertação (Mestrado em Teatro) – Universidade de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.
STANISLAVSKI, Constantin. A preparação do ator/ Constantin Stanislavski; tradução
de Pontes de Paula Lima. – 26ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17. ed. – Petrópolis, RJ:
Vozes, 2014.
THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos
meios de comunicação de massa. – Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
VIANA, Wladimir Rodrigues. Teatro do oprimido: implicações metodológicas para a
educação de adultos. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
VIDOR, Heloisa Baurich. Drama e teatralidade: experiências com o professor no papel
e o professor- personagem e suas possibilidades para o ensino do teatro na escola.
2008. Dissertação (Mestrado em Teatro) - Universidade do Estado de Santa Catarina,
Florianópolis, 2008.
ZANELLA, Andrisa Kemel. Corpos que romperam o silêncio e (res) significaram uma
experiência: o teatro na formação inicial de professores. 2008. Dissertação (Mestrado
em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008.
ZIA, Katia Panfiete. Gota D’água: imaginário coletivo de educadoras inclusivas sobre
ser professor em tempos de inclusão. 2012. Tese (Doutorado em Psicologia) –
Pontifícia Universidade Católica, 2012.

160
APÊNDICE A
Questionário para caracterização do perfil dos alunos
Primeiro nome:_______________________Idade:_______________Ano:_________
Onde estudou antes do “MAX”?
_______________________________________________________________
A escola em que estudou antes do “MAX” era de período integral?
Sim ( )
Não ( )
Mora no mesmo bairro do “MAX”?
Sim ( )
Não ( ) Em que bairro mora?__________________________
Que meio de transporte utiliza para chegar ao “MAX”?
___________________________________________________________________
Em ordem, quais foram suas três primeiras opções para cursar a disciplina eletiva
deste semestre?
1ª opção:_________________________________
2ª opção: _________________________________
3ª opção:_________________________________
Por que escolheu a “Teatrando”?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Qual a relação da “Teatrando” com o seu projeto de vida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE B
Questionário para caracterização do perfil dos alunos – 2ª parte

Primeiro nome:_________________________________________ Ano:_________

Você já foi ao teatro?
(

) Sim, a última peça que assisti foi ______________________________________

( ) Não.

Quando foi a última vez que foi ao teatro? Com quem foi?
___________________________________________________________________
Conhece outro(s) musical(is) além dos musicais “Grease” e “Hairspray”?
( ) Sim, conheço ______________________________________________________
( ) Não.

Já leu alguma peça de teatro?
( ) Sim, já li __________________________________________________________
( ) Não.
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APÊNDICE C
Questões para entrevista com Francisco
1. Quando decidiu que seria professor? Pensava em seguir outra carreira?
2. Em que instituição de Ensino se formou?
3. Por quais escolas passou antes da universidade?
4. Onde cresceu?
5. Por que escolheu História? Algum professor influenciou sua escolha?
6. Teve algum professor cuja atuação merece ser lembrada?
7. Quando decidiu que seria ator?
8. Quando começou a fazer teatro?
9. Como se tornou ator?
10. Quando decidiu dar aulas de teatro?
11. No seu ponto de vista, qual o papel do professor?
12. Como você avalia o que seus alunos aprendem com a prática teatral?
13. O que pretende que aprendam ao trabalhar com teatro?
14. Como aprendeu a ser professor?
15. Como prepara suas aulas?
16. Como ensina?
17. Fez cursos de teatro? Quais?
18. Há alguma teoria ou autor específico em que se baseia para ministrar suas aulas?
19. Leciona em outras escolas atualmente?
20. Há algum motivo que o faria deixar de ser professor?
21. O que ser professor significa para você?
22. O que ser ator significa para você?
23. O que ser professor de teatro significa para você?
24. Por que trabalhar em escola pública?
25. O que um bom professor precisa saber, ter, fazer?
26. Quais conhecimentos são essenciais ao professor que ministra aulas de
teatro? Por quê?
27. Como avalia sua popularidade com os alunos? Eles gostam de você?
28. Como encoraja os alunos a participarem da sua disciplina eletiva?
29. Como escolhe os textos com quais trabalha com seus alunos?
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30. Como se deu a escolha de musicais para o desenvolvimento do trabalho neste
semestre?
31. Quem é o Francisco professor?
32. Quem é o Francisco ator?
33. Quem é o Francisco professor de teatro?
34. Se tivesse que dar um conselho para futuros professores, que conselho daria?
35. Se tivesse que aconselhar futuros atores, que conselho daria?
36. Sobre como viver, o que já disse, diz ou gostaria de dizer aos seus alunos?
37. Analisando sua trajetória profissional, suas escolhas, como lida com
frustrações, a peça que melhor te descreve é...Por quê?
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APÊNDICE D
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

Eu__________________________________________,CPF___________________,
RG_____________________________,

responsável

pelo

(a)

menor

de

idade_______________________________________________________________
AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Mariana Guerino da Silva
Santos, RG 30.177.811-5, CPF 333.573.838-10, aluna regularmente matriculada no
Programa de Pós-graduação Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, que desenvolve projeto de pesquisa voltado
ao tema teatro na educação e acompanha as aulas da Oficina “Teatrando”,
ministradas pelo professor Francisco do Santos Cardoso, objeto da pesquisa, na
Escola de Ensino Integral Carlos Maximiliano Pereira do Santos, localizada na rua
Jericó, 256, no bairro da Vila Madalena, a realizar as fotos e vídeos nessas aulas que
se façam necessários e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros
a nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências),
em favor da pesquisadora da pesquisa, acima especificada, obedecendo ao que está
previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do
Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999,
alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).

São Paulo, __ de ______ de 2017

________________________________
Pesquisador responsável pelo projeto

_______________________________
Responsável pelo aluno menor de idade
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ANEXO A

EE CARLOS MAXIMILIANO – PLANO DA
DISCIPLINA ELETIVAS (1º Semestre 2017)
TÍTULO:

EMENTA: Voltada a
PROFESSORES:
todas as séries do Ciclo II
“Teatrando” do Ensino Fundamental, a Francisco dos Santos Cardoso
disciplina tem como
(História e Projeto de Vida )
principais finalidades, no
primeiro o semestre, a
Fabiana Vicentin Garcia
continuidade do estudo da (Inglês e Projeto de Vida)
linguagem dos musicais,
iniciado no segundo
semestre de 2016, e todos
os aspectos que compõem
o espetáculo teatral:
leitura, estudo de texto,
criação do personagem,
cenografia, figurinos e
adereços, maquiagem,
iluminação, dança, canto,
expressão corporal e vocal.
O trabalho prevê a
montagem de cenas de
musicais a serem
apresentadas na
culminância.
JUSTIFICATIVA: Dada a necessidade de proporcionar uma disciplina que atenda às
necessidades de trabalhar a competência leitora de forma lúdica, utilizando a linguagem e os
recursos do teatro, essa disciplina eletiva vem atender à demanda da escola, pois muitos
alunos apresentam potencial artístico e vontade de se expressar através do teatro. Para tanto,
serão lidos e selecionados contos escolhidos por todos os participantes, e as representações
serão realizadas através das diversas linguagens cênicas, tais como, teatro do ator, bonecos,
fantoches, sombras, nas quais serão utilizados os recursos aprendidos nas aulas de
interpretação, desinibição, canto, dança, máscaras, maquiagem e caracterização, cenografia,
iluminação, sonoplastia e dramaturgia. Como recursos, serão utilizados filmes, jogos teatrais
e as oficinas práticas nas quais os alunos aprenderão a confeccionar objetos de cena e
adereços.
DURAÇÃO: 1º semestre (março, abril, maio e junho)
OBJETIVOS:
CONTEÚDOS:
Desenvolver a
competência leitora com o - Desinibição e dinâmicas de grupo;
gênero dramático;
- Expressão corporal e princípios de dança;
Promover
o - Expressão vocal e canto;
desenvolvimento pessoal: - Elaboração de atividades práticas de leitura;
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desenvoltura,
postura
corporal,
comunicação
social,
criatividade,
relacionamento
e
socialização;
- Estudar a linguagem dos
musicais como espetáculo
teatral e todos os aspectos
que o compõem;
HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS
ENVOLVIDAS:
- Ler e analisar textos de
diversos gêneros;
- Desenvolver o trabalho
colaborativo entre os
alunos;
- Promover o
desenvolvimento da
criatividade através de
dinâmicas teatrais;
- Desenvolver a escrita e a
reflexão sobre os textos
lidos;
- Desenvolver a
comunicação e a expressão
através da leitura e da
representação;
- Promover o respeito e a
colaboração através da
prática de trabalho em
grupo.

- Maquiagem cênica e caracterização;
- Produção de texto;
- Figurino e indumentário;
- Cenografia;
- Iluminação e sonoplastia;

CRONOGRAMA:
10/03 – Escolha das Disciplinas Eletivas
17/03 – Caracterização do grupo / Gênero dramático /
Propostas para o semestre
24/03 – Dinâmicas de teatro musical / Improvisação
31/03 – Apresentação musical de escolha dos alunos;
07/04 – Apresentação do filme “Grease”(adaptação para o
cinema em 1978);
14/04 – Feriado Nacional: Paixão de Cristo;
21/04 – Feriado Nacional: Tiradentes;
28/04 – Eletiva suspensa / Greve Geral;
05/05 – Apresentação do filme “Hairspray” (adaptação para o
cinema em 2007);
12/05 – Eletiva suspensa / Conselho de Classe,
19/05 – Aquecimento / Divisão de elenco e ensaio de cenas
escolhidas;
26/05 – Estudo do contexto das peças (momento histórico da
ação e características de personagens);
02/06 – Ensaio / Direção de cena escolhida (Hairspray);
09/06 – Ensaio / Direção de cena escolhida (Hairspray e
Grease);
16/06 – Eletiva suspensa / Ponto facultativo;
23/06 – Culminância das Disciplinas Eletivas.

METODOLOGIA:

RECURSOS DIDÁTICOS:

As aulas serão
desenvolvidas com uma
primeira parte de
alongamento, aquecimento
e sensibilização. Em
seguida o professor
proporá a atividade do dia,
de acordo com a
programação (cronograma)
e, depois os alunos
apresentarão o exercício
proposto na semana
anterior. A dinâmica inicial
será sempre a mesma,

- Espaço físico do teatro;
- Aparelho de som;
- CDs de música;
- Data show e lousa digital;
- Colchonetes de exercício de alongamento e relaxamento;
- Cópias de textos;
- Livros do acervo da escola;
- Livros do acervo pessoal de alunos e professor;
- Filmes de adaptações de musicais para o cinema.
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variando apenas quanto à
ordem dos exercícios.

CULMINÂNCIA:

AVALIAÇÃO:

A proposta é que seja
Dedicação dos alunos e desempenho na função que cada
apresentada uma encenação um se propôs desenvolver na disciplina eletiva; frequência
de uma colagem de cenas
escolhidas e adaptadas
pelos alunos que também
participarão dos processos
de produção, que são,
escolha e montagem de
figurinos, confecção de
cenários, maquiagem e
caracterização, sonoplastia
e iluminação. Além disso,
serão expostas fotografias
do processo de trabalho e o
produto de algumas
oficinas,
REFERÊNCIAS:
CASEY, Warren e JACOBS, Jim. Grease (musical), 1971.
Seu nome vem de uma subcultura de jovens trabalhadores norte-americanos conhecidos como
"greasers", gangues de rua existentes no nordeste e no sudeste dos Estados Unidos nos anos 50.
O estilo de vida destes jovens tornou-se popular entre a juventude americana devido à seu aspecto
de rebelião aos modos e costumes. A peça se passa em 1959, na fictícia 'Rydell High School' baseado nas experiências de Jacobs na William Taft High School, em Chicago - e segue a vida de
dez adolescentes e sua realidade de namoros, amores, carros e drive-ins. Os temas musicais
procuram seguir os sons dos primórdios do rock and roll. Na montagem original da peça
na Broadway, que quebrou todos os recordes de longevidade, grease era um musical duro, rude,
vulgar e agressivo, que foi sendo domesticado e higienizado nas montagens posteriores. [1] O enredo
aborda questões sociais como gravidez adolescente e violência entre gangues, amor, amizade,
rebelião, descobertas sexuais e conflito de classes. Estreando em Chicago em 1971 e na Broadway
em 1972, ele tornou-se um sucesso tanto nos palcos como na adaptação cinematográfica, mas o
argumento original foi sendo mudado drasticamente e seus personagens juvenis tornaram-se menos
característicos da cidade e mais genéricos.
(Fonte: Wikipedia. Acessado em 28/08/2017.)

GREASE (Grease). EUA, Paramount Pictures, Direção: Randal Kleser, 105 min., 1978.

MEEHAN, Thomas, O’DONNELL, Mark, SHAIMAN, Marc, WITTMAN, Scott.
Hairspray (musical), 2002.
Hairspray é um musical, baseado no filme Hairspray de John Waters, música de Marc Shaiman,
letras de Scott Wittman e Shaiman, e libreto de Mark O'Donnell e Thomas Meehan. As canções
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incluem o estilo de música, dança e rhythm and blues dos anos 60. A trama ocorre em
1962, Baltimore, Maryland, o sonho da rechonchuda adolescente Tracy Turnblad é dançar no Collins
Corny Show, um programa de dança da TV local baseado no real Buddy Deane Show.[1] Quando
Tracy ganha um papel na série, ela se torna uma celebridade da noite para o dia, e vira amiga de
uma gama de personagens negros, envolvendo-se na causa contra o racismo e a segregação. Ela
então lança uma campanha para tornar o show mais inclusivo. Hairspray é um comentário social
sobre as injustiças da sociedade americana na década de 1960.
(Fonte: Wikipedia. Acessado em 28/08/2017.)
HAIRSPRAY (Hairspray). EUA, Vídeo Arte, Direção: Adam Shankman, 116 min., 2007.

EE CARLOS MAXIMILIANO – PLANO DA
DISCIPLINA ELETIVAS (2º Semestre 2017)
TÍTULO:

EMENTA: Voltada a
PROFESSORES:
todas as séries do Ciclo II
“Teatrando” do Ensino Fundamental, a Francisco dos Santos Cardoso
disciplina tem como
(História e Projeto de Vida )
principais finalidades, no
segundo semestre, a
Fabiana Vicentin Garcia
continuidade do estudo da (Inglês e Projeto de Vida)
linguagem dos musicais,
iniciado no primeiro
semestre de 2017, e todos
os aspectos que compõem
o espetáculo teatral:
leitura, estudo de texto,
criação do personagem,
cenografia, figurinos e
adereços, maquiagem,
iluminação, dança, canto,
expressão corporal e vocal.
O trabalho prevê a
montagem de cenas de
musicais a serem
apresentadas na
culminância, em
dezembro.
JUSTIFICATIVA: Dada a necessidade de proporcionar uma disciplina que atenda às
necessidades de trabalhar a competência leitora de forma lúdica, utilizando a linguagem e os
recursos do teatro, essa disciplina eletiva vem atender à demanda da escola, pois muitos
alunos apresentam potencial artístico e vontade de se expressar através do teatro. Para tanto,
serão lidos e selecionados contos escolhidos por todos os participantes, e as representações
serão realizadas através das diversas linguagens cênicas, tais como, teatro do ator, bonecos,
fantoches, sombras, nas quais serão utilizados os recursos aprendidos nas aulas de
interpretação, desinibição, canto, dança, máscaras, maquiagem e caracterização, cenografia,
iluminação, sonoplastia e dramaturgia. Como recursos, serão utilizados filmes, jogos teatrais

169
e as oficinas práticas nas quais os alunos aprenderão a confeccionar objetos de cena e
adereços.
DURAÇÃO: 2º semestre (agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro)
OBJETIVOS:
CONTEÚDOS:
Desenvolver a
competência leitora com o - Desinibição e dinâmicas de grupo;
gênero dramático;
- Expressão corporal e princípios de dança;
Promover
o - Expressão vocal e canto;
desenvolvimento pessoal: - Elaboração de atividades práticas de leitura;
desenvoltura,
postura - Maquiagem cênica e caracterização;
corporal,
comunicação - Produção de texto;
social,
criatividade, - Figurino e indumentário;
relacionamento
e - Cenografia;
socialização;
- Iluminação e sonoplastia;
- Estudar a linguagem dos
musicais como espetáculo
teatral e todos os aspectos
que o compõem;
CRONOGRAMA:
HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS
ENVOLVIDAS:
- Ler e analisar textos de
diversos gêneros;
- Desenvolver o trabalho
colaborativo entre os
alunos;
- Promover o
desenvolvimento da
criatividade através de
dinâmicas teatrais;
- Desenvolver a escrita e a
reflexão sobre os textos
lidos;
- Desenvolver a
comunicação e a expressão
através da leitura e da
representação;
- Promover o respeito e a
colaboração através da
prática de trabalho em
grupo.

11/08 – Escolha das Disciplinas Eletivas
18/08 – Caracterização do grupo / Propostas para o semestre /
Apresentações
25/08 – Montagem de Equipes de trabalho / Apresentações
das músicas e Improvisação
01/09 – Eletiva suspensa: Replanejamento 2017
08/09 – Eletiva suspensa: Ponto Facultativo
15/09 – Montagem de cena: Good morning Baltimore / The
nicest kids in town (coreografia e análise das letras);
22/09 – Montagem de cena: Summer Nights / Hopelessly
devoted to you (coreografia e análise de letras);
29/09 – Montagem de cena: Run and tell that / I know where
i’ve been (coreografia e análise de letras);
06/10 – Montagem de cena: Greased Lighning / You’re the
one that i want (coreografia e análise de letras);
13/10 – Eletiva suspensa: Ponto Facultativo
20/10 – Montagem de cena: I can hear the Bells / You can’t
stop the beat (coreografia e análise de letras);
27/10 – Ensaio Geral: apresentação de todos os números com
elementos de cenografia, figurinos e maquiagem;
03/11 – Eletiva suspensa: Ponto Facultativo
10/11 – Ensaio Grase: Summer Nights / Hopelessly devoted
to you / Greased Lightning / You’re the one that i want (grade
final de elenco);
17/11 – Ensaio Hairspray: Good Morning Baltimore / The
nicest kids in town / I can hear the bells / Run and tell that / I
know where I’ve been / You can’ stop the beat (grade final de
elenco);
24/11 – Ensaio Geral: apresentação de todos os números com
elementos de cenografia, figurinos e maquiagem;
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METODOLOGIA:

01/12 – Culminância das Disciplinas Eletivas / Apresentações
RECURSOS DIDÁTICOS:

As aulas serão
desenvolvidas com uma
primeira parte de
alongamento, aquecimento
e sensibilização. Em
seguida o professor
proporá a atividade do dia,
de acordo com a
programação (cronograma)
e, depois os alunos
apresentarão o exercício
proposto na semana
anterior. A dinâmica inicial
será sempre a mesma,
variando apenas quanto à
ordem dos exercícios.

- Espaço físico do teatro;
- Aparelho de som;
- CDs de música;
- Notebook com internet;
- Data show e lousa digital;
- Colchonetes de exercício de alongamento e relaxamento;
- Cópias de textos (letras das músicas);
- Pastas com elástico para conservação do material didático;
- Livros do acervo da escola;
- Livros do acervo pessoal de alunos e professor;
- Filmes de adaptações de musicais para o cinema;
- Tinta spray e material para cenografia: papelão, barbantes,
fitas adesivas, etc.

CULMINÂNCIA:

AVALIAÇÃO:

A proposta é que seja
Dedicação dos alunos e desempenho na função que cada
apresentada uma encenação um se propôs desenvolver na disciplina eletiva; frequência,
de uma colagem de cenas
colaboração e participação final na culminância.
escolhidas e adaptadas
pelos alunos que também
participarão dos processos
de produção, que são:
escolha e montagem de
figurinos, confecção de
cenários, maquiagem e
caracterização, sonoplastia
e iluminação. Além disso,
serão expostas fotografias
do processo de trabalho e o
produto de algumas
oficinas,
REFERÊNCIAS:
CASEY, Warren e JACOBS, Jim. Grease (musical), 1971.
Seu nome vem de uma subcultura de jovens trabalhadores norte-americanos conhecidos como
"greasers", gangues de rua existentes no nordeste e no sudeste dos Estados Unidos nos anos 50.
O estilo de vida destes jovens tornou-se popular entre a juventude americana devido à seu aspecto
de rebelião aos modos e costumes. A peça se passa em 1959, na fictícia 'Rydell High School' baseado nas experiências de Jacobs na William Taft High School, em Chicago - e segue a vida de
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dez adolescentes e sua realidade de namoros, amores, carros e drive-ins. Os temas musicais
procuram seguir os sons dos primórdios do rock and roll. Na montagem original da peça
na Broadway, que quebrou todos os recordes de longevidade, grease era um musical duro, rude,
vulgar e agressivo, que foi sendo domesticado e higienizado nas montagens posteriores. [1] O enredo
aborda questões sociais como gravidez adolescente e violência entre gangues, amor, amizade,
rebelião, descobertas sexuais e conflito de classes. Estreando em Chicago em 1971 e na Broadway
em 1972, ele tornou-se um sucesso tanto nos palcos como na adaptação cinematográfica, mas o
argumento original foi sendo mudado drasticamente e seus personagens juvenis tornaram-se menos
característicos da cidade e mais genéricos.
(Fonte: Wikipedia. Acessado em 28/08/2017.)

GREASE (Grease). EUA, Paramount Pictures, Direção: Randal Kleser, 105 min., 1978.

MEEHAN, Thomas, O’DONNELL, Mark, SHAIMAN, Marc, WITTMAN, Scott.
Hairspray (musical), 2002.
Hairspray é um musical, baseado no filme Hairspray de John Waters, música de Marc Shaiman,
letras de Scott Wittman e Shaiman, e libreto de Mark O'Donnell e Thomas Meehan. As canções
incluem o estilo de música, dança e rhythm and blues dos anos 60. A trama ocorre em
1962, Baltimore, Maryland, o sonho da rechonchuda adolescente Tracy Turnblad é dançar no Collins
Corny Show, um programa de dança da TV local baseado no real Buddy Deane Show.[1] Quando
Tracy ganha um papel na série, ela se torna uma celebridade da noite para o dia, e vira amiga de
uma gama de personagens negros, envolvendo-se na causa contra o racismo e a segregação. Ela
então lança uma campanha para tornar o show mais inclusivo. Hairspray é um comentário social
sobre as injustiças da sociedade americana na década de 1960.
(Fonte: Wikipedia. Acessado em 28/08/2017.)
HAIRSPRAY (Hairspray). EUA, Vídeo Arte, Direção: Adam Shankman, 116 min., 2007.
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