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RESUMO 

 
 
 

Esta pesquisa é voltada para o estudo da aplicação do ensino de literatura e 

dramaturgia na escola pública, por meio de estudos pedagógicos, utilização da arte 

dramática, ações implantadas na sala de aula e propostas advindas dos gestores da 

Secretaria do Estado da Educação, educadores teóricos e profissionais relacionados às 

esferas da Pedagogia, da Literatura e das Artes Cênicas. As práticas realizadas pelos 

estudantes foram observadas a partir das sugestões descritas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e aplicadas em formato de montagens, inicialmente, geradas 

pela leitura compartilhada e ampliadas para a mostra de um Sarau Literário que ocorre 

há alguns anos em edições semestrais na escola pública pesquisada.   

 
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Dramaturgia, Escola Pública. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research is concerned with the study of the application of the teaching of literature 

and drama in public schools through educational studies, actions implemented in the 

classroom and proposals coming from the managers of the State Department of 

Education room, theoretical educators and professionals related to the spheres 

Pedagogy, Literature and Performing Arts. The practices carried out by the students 

were observed from the suggestions outlined in the National Curriculum Guidelines and 

applied in assembly format, initially generated by shared reading and enlarged to show 

a Literary Soiree has been happening for some years in semi-annual editions in the 

public school studied. 

 

Keywords: Reading, Literature, Drama, Public School. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A proposta curricular desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo e 

aplicada por meio do Caderno do Aluno e do Professor, assim como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, indica que é possível integrar disciplinas e trazer práticas 

pedagógicas diferenciadas em sala de aula. 

A literatura em sua mais básica definição, do latim litteris, que significa letras, 

leva os estudantes a pesquisarem as diversas possibilidades que abrangem desde as 

traduções gregas até os mais recentes estudos. Em todas, no entanto, encontramos a 

palavra arte como significado, para denominar criação. Literatura é a arte de criar, de 

compor, na escrita, gerando novas formas literárias. 

Ao utilizar as palavras para a produção de histórias de ficção ou representações 

reais concebidas pela imaginação de quem escreve, temos por base um produto de 

criação, e esse mesmo processo criativo, como um ciclo, é apresentado nesta pesquisa 

na qual o estudante cria em continuidade daquilo que conheceu como algo novo em 

sua vida. 

A dramaturgia é uma forma literária, sendo um texto preparado para a ação, une 

arte e leitura em seu formato, contendo informações a partir de um tema, seja verídico 

ou fictício. Na filosofia, Aristóteles (1999, p.39) a define como “a organização de ações 

humanas de forma coerente provocando fortes emoções ou um estado irreprimível de 

gozo ou maravilhamento [...] Além disso, há outra afirmação relacionada à imitação na 

qual “os dramas são composições assim nomeadas, pois imitam pessoas em ação”. 

Possuindo o significado de “ação”, o texto dramatúrgico é caracterizado para 

representar, existe, portanto, uma escrita voltada para uma ação a ser contemplada. 

 O teatro, resultante de um texto dramatúrgico, é uma forma literária clássica, 

destinada para a representação, com sua origem derivada de um dramaturgo, a pessoa 

responsável pela criação desse tipo de texto que, na linguagem popular, podemos 

traduzir como algo que “ganha vida”. A dramaturgia também pode ser encontrada em 

outras obras das artes cênicas, como roteiros cinematográficos e trabalhos para a 

televisão e internet, como as telenovelas, teleteatros, minisséries, seriados e programas 

temáticos.  
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Os resultados de pesquisas as quais possuem como foco os seres humanos e a 

evolução diante do processo de ensino e aprendizagem no campo do pensamento e 

das atividades estão diretamente relacionados à escola, pois a expansão da linguagem 

e sua compreensão encontram espaço no ambiente em que se possa exercitar e 

praticar aquilo com que entramos em contato para conhecer e também levar nossos 

conhecimentos prévios para elaborar um processo criativo. 

 Segundo Nóvoa (1997, p. 26), a formação constante de docentes deve ser 

encarada como prioridade e afirma: “O aprender contínuo é essencial”. Assim, acredita-

se que a pesquisa possa contribuir com o corpo docente no trabalho de literatura 

presente no conteúdo programático, utilizando a dramaturgia em sala de aula, e 

possibilitando o desenvolvimento dos educandos por meio de uma metodologia 

diferenciada.  

A pesquisa tem como prioridade o ensino e aprendizagem dos conteúdos 

literários inseridos nos programas de estudos a partir de pesquisas e práticas de 

atividades relacionadas à dramaturgia, para os estudantes da escola pública, utilizando-

se da linguagem teatral ou audiovisual.  

Ao longo de todo o processo da pesquisa, serão apresentadas as etapas que 

puderam verificar a eficácia da implantação de um trabalho pedagógico que reúne 

literatura e dramaturgia, com a montagem do Sarau Literário, realizado pelos 

estudantes do Ensino Médio, como conteúdo previsto no currículo escolar e atividades 

e estratégias propostas pelos organizadores dos Cadernos da Secretaria do Estado da 

Educação, nos quais sugerem, inclusive, a criatividade, dentro do contexto pertinente, 

para tornar as aulas mais dinâmicas e a escola um ambiente agradável de convívio e 

aprendizado. 

Professor efetivo na Escola Estadual Plínio Barreto desde o ano de 2006, 

desenvolvi algumas práticas, trazendo minha experiência com a língua portuguesa e o 

teatro, resultante de pesquisas que aqui serão mencionadas, com resultados 

satisfatórios que trouxeram grande motivação para buscar o mestrado, aperfeiçoar e 

conhecer novas experiências que possam ser utilizadas em sala de aula. Com 

formação em Letras e Artes Cênicas, considero fundamental reunir essa vivência para 

os estudantes, assim como acompanhar e trabalhar a realidade dos mesmos, o que 
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viveram, o que conhecem, como se relacionam com a cultura e o que podem utilizar 

para suas vidas. 

A escola pública possibilita oportunidades para que os jovens entrem em contato 

com a cultura, ao conhecer, observar e até confrontar, discutir as diferenças. Constantin 

Stanislavski (1982) afirmava ser a comunicação com o espectador a razão da existência 

do teatro. Atividades culturais que interagem com os conteúdos programáticos podem 

ampliar a capacidade de dialogar, incentivar a imaginação criadora, enriquecendo o 

entendimento sobre o mundo. Neste caso, a experiência com a dramaturgia tem a 

finalidade de atingir o público, facilitando esse entendimento.  

A pesquisa aponta uma mediação cultural que inicia a partir do desenvolvimento 

do respeito dos estudantes por suas próprias produções e, consequentemente, pela 

escola, o envolvimento da comunidade, a valorização do ambiente escolar muito além 

de obrigações, um espaço que possa fortalecer a autoestima como estudante de escola 

pública, por meio do contato com a dramaturgia, que pode transfigurar os sentidos 

inicialmente estagnados para uma renovação autônoma e coletiva das ideias sobre o 

mundo. 

Como professor e ator de teatro, muito motivado a buscar o mestrado, pensei 

nesta pesquisa algo específico para adolescentes da escola pública, para aprimorar o 

instrumental que já utilizo tanto em aulas de teatro como em aulas de literatura, 

combinando pensamentos de educadores como, Vigostski, Antonio Nóvoa e Edgar 

Morin com teorias de Constantin Stanislavski e Eugenio Kusnet, representantes do 

teatro, aliando-me também a ideias convergentes de educadores brasileiros como Alice 

Vieira, Débora Mallet Pezarim de Ângelo e Vitor Henrique Paro, para pesquisar uma 

metodologia de maneira analítica, orientado por um referencial teórico consistente, e 

assim, contribuir com o estudo da literatura e das artes, da cultura, da educação, seja 

no ambiente escolar ou na sociedade em geral, trazendo o foco da atividade de outros 

professores de língua portuguesa e arte em sala de aula e até mesmo outras áreas do 

conhecimento, para colaborar com a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

estudantes da escola pública. 

Quando Eugênio Kusnet (1974, p. 150) escreveu o livro Ator e Método, no qual 

ele atualizava publicações de sua carreira, deixou escrito ao final: 
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O objetivo deste livro é muito menos ensinar a arte dramática, do que 
despertar o interesse geral pelo problema da atualização do teatro 
brasileiro. Se meu livro conseguir despertar esse interesse no meio 
nossos atores, diretores e professores de arte, tenho certeza de que as 
consequentes experiências levarão o nosso teatro a um grande 
progresso. 

 

O método pelo qual Kusnet utilizou, ao lecionar no Brasil, é totalmente advindo 

de Constantin Stanislavski, da Rússia, que deixou um legado de publicações e 

perpetuou técnicas e pesquisas ao provocar interesse constante nas pessoas que 

estudam arte, concentrado nas práticas decorrentes do conhecimento adquirido aliado 

ao que se acumula como experiência de vida em cada indivíduo. 

Kusnet (1974) já havia notado em sua época, uma dificuldade entre estudantes, 

sejam de arte ou de outras áreas, bem como profissionais do meio, para encontrar 

linguagens que pudessem atingir o objetivo de uma dramaturgia convencer o público de 

suas ações, cumprindo as propostas estabelecidas. Para isso, colocou em exercício a 

metodologia na qual se especializou para a construção e reconstrução de elementos 

que são utilizados no processo de conhecimento e criação artística. 

A influência do teatro nas práticas de ensino no Brasil é algo que ocorre desde o 

século XVII e em diversos campos da história. Os jesuítas, por exemplo, usavam a 

escrita dramatúrgica, o texto dramático, para encenar com a finalidade de catequizar os 

indígenas. A importância das atividades ganhou um contexto ainda maior nas escolas a 

partir do século XX, sempre reportando às ações do comportamento humano, seja para 

homenagear uma figura ilustre, seja para celebrar um fato verídico ou mesmo sob a 

apreciação de uma obra fictícia que, de alguma forma, registra e marca a expressão 

humana na história. 

É importante trazer esta análise para os dias atuais e investigar as técnicas em 

prol da qualidade de ensino. Ao reunir para as aulas de literatura uma imersão na 

dramaturgia, os estudantes podem encontrar grandes pontos de identificação em sua 

vida, observando que o estudo não é algo separado que fica enquadrado nas salas das 

escolas. O estudo amplia e faz todo sentido. A cada momento em que um indivíduo lê 

um jornal, conversa com seus pares, ao ouvir sobre uma música que gosta, ao 

conhecer o histórico de seus artistas preferidos, ao ser inserido no mercado de 
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trabalho, sempre haverá situações novas em que esse indivíduo pode lançar mão do 

conhecimento que a literatura com dramaturgia lhe proporcionou na escola. 

Em A Personagem de Ficção, Antonio Candido (2011, p. 55), no capítulo “A 

personagem no Romance” afirma: 

 

Quando abordamos o conhecimento direto das pessoas, um dos dados 
fundamentais do problema é o contraste entre a continuidade relativa da 
percepção física (em que fundamos o nosso conhecimento) e a 
descontinuidade da percepção, digamos, espiritual, que parece 
frequentemente romper a unidade antes apreendida. 

 

 

 São características peculiares à sistematização do planejamento pedagógico 

nas escolas, pois os planos de aula requerem o conhecimento desse tipo de 

abordagem citada, seja oralmente ou durante as atividades escritas, e justamente 

nesse caminho estão as estratégias de atividades para tornar um processo de ensino e 

aprendizagem com sucesso, que possa colocar o estudante como um ser integrado a 

todas as etapas, o chamado “protagonismo” não apenas no sentido da atenção total, da 

prioridade, de algo que se convencionou politicamente correto para “ganhar pontos” nos 

círculos sociais. Trata-se de algo muito mais importante e urgente: a formação do 

estudante consciente e capaz de fazer suas escolhas com argumentos e propósitos 

construtivos coletivamente. 

O principal alvo para a realização desta pesquisa é, sem dúvida, aquele que 

frequenta a escola, que será denominado como estudante. Mesmo sabendo que o 

significado da palavra aluno não é o que já fora propagado em alguns locais outrora 

como “sem luz”, e que na realidade a etimologia explica a origem da palavra oriunda do 

latim alumnus, aluminié significa algo próximo do lactante, daquele que precisa ser 

alimentado, a palavra estudante completa o propósito com maior convergência, pois se 

trata daquele que busca o alimento intelectual de maneira própria, podendo inclusive 

executar seus estudos sem professores. 

Não se trata de forma alguma de dispensar o corpo docente, mas sim de 

acentuar a prática estudantil que vai além da sala de aula. Sendo assim, o estudante, 

após as aulas, pode prosseguir com sua formação, consciente de que o ato de estudar 



 

15 

 

 

não é um martírio para tirar uma nota em determinada disciplina e deixar tudo de lado 

no momento seguinte, ou decorar conteúdos para ter algum desempenho efêmero. 

Trata-se de uma longa jornada que inclui o estudante como principal integrante desse 

processo que envolve a literatura e a dramaturgia de maneira dinâmica e por etapas, 

observadas, acompanhadas e mediadas pelo professor em todas as aulas. 

 O trabalho educativo escolar que envolve a participação constante dos 

estudantes em plena criação possibilita maior êxito no ensino e aprendizagem conforme 

será apresentado durante os capítulos. A escola, como um espaço que, ao mesmo 

tempo, é essencial e complementar na vida, é um fator determinante de formação, que 

produz conhecimento e deve ser vista como um espaço agradável e benéfico. 

Para tal ação, é necessária uma harmonia entre os profissionais do ensino que 

devem buscar uma constante atualização que vai além da realidade local; experimentar 

tendências, verificar os processos educativos, e, nesse contexto a literatura e a 

dramaturgia apresentam uma espécie de ponto de encontro para a realização das 

atividades e seus resultados. 

A leitura, a literatura e a dramaturgia na escola também são temas de pesquisa 

que articulam variadas áreas do conhecimento humano. Dentre os muitos estudos de 

arte, arte dramática e arte na escola, existem aspectos comuns: a história do teatro, a 

história da literatura, da cultura e a junção da escrita para a dramatização; as funções 

em cada período histórico, além de outras dimensões que se referem ao 

desenvolvimento do estudante na realização de atividades dramatúrgicas. O que se 

busca nesse processo investigativo são os estudos que descrevem e conhecer a 

aplicação da experiência realizada na escola. 

Sob as orientações sugeridas pelos órgãos gestores da área da educação, a 

pesquisa verifica como se articulam as diferentes linguagens e suas concepções 

produzidas pelo corpo discente mediado pelo corpo docente. Compreender a 

contribuição das diversas linguagens exigiu o contato com obras indispensáveis no 

âmbito das artes, das letras e da pedagogia, permitindo um pensamento reflexivo sobre 

funções variadas: gêneros, níveis, sistemas de signo, categorias e formas de 

comunicação. 
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As abordagens envolvendo literatura e dramaturgia admitem, a importância da 

arte na escola ao promover benefícios, como a criatividade espontânea, a 

fundamentação dos sentidos estimulados, o desenvolvimento da imaginação aliado ao 

conhecimento da realidade do mundo tanto pelo estudante quanto pelo professor que 

se completam no processo de ensino e aprendizagem. 

Ao se deparar com situações novas, deixa-se evoluir e internalizar situações que 

resultam na espontaneidade de se expressar e colocar-se diante do que se estabelece 

a cada nova leitura, além do processo dramático que pode ser considerado um dos 

mais vitais para os seres humanos devido à necessidade de se comunicar, de criar e 

manter relações sociais. 

A relação entre ideias e sua interação, a personificação e identificação, a criação 

de situações dramáticas auxiliam a desenvolver habilidades, que, por sua vez, 

valorizam a existência, sendo a imaginação uma das características mais essenciais 

para a criatividade necessária ao meio em que os seres humanos vivem, superam 

limitações e distinguem-se de outras espécies.  

As perspectivas de aspectos dos tempos escolares estão, obviamente, 

relacionadas ao andamento do mundo e suas consequências e, sendo assim, torna-se 

também óbvio que todo o processo de situação e aprendizagem não fica limitado 

apenas ao conhecimento da área. Há uma necessidade maior de informações e de 

apresentar tais informações com todo o cuidado de ser imparcial, de modo que o 

estudante construa sua análise crítica, mais do que uma bagagem cultural ou ecletismo 

opcional. Ao formar sua opinião, o estudante ganha mais espaço em suas ações 

produtivas como um ser integrante do contexto social e suas interações.  

O professor, em sua ação mediadora, atualmente, além do fato de ser alguém 

especializado, também deve conhecer mais do que o seu compromisso com a 

educação, caso realmente queira obter êxito no âmbito da leitura e verificar um 

processo significativo que não seja perdido em discursos pessimistas que se repetem 

constantemente devido a inúmeros problemas que sempre existiram. Não obstante, 

rotular projetos como um sonho distante ou algo utópico sem dúvida não levará a lugar 

algum. 
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Uma organização sistemática para implementar um projeto, assim como já ocorre 

nos projetos pedagógicos nas unidades escolares, ligam-se às exigências curriculares e 

devem acontecer sob uma ambientação que possa atrair o estudante no espaço de 

aula de modo agradável e ao mesmo tempo sob uma seriedade que o valorize, uma 

condição básica para trabalhar com o elemento humano e sua complexidade. 

Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, define no capítulo 2.6 “Ensinar exige 

Apreensão da Realidade” (2013, p. 67), o seguinte pensamento: 

 

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere 
ou, mais do que isso, implica a nossa habilidade de aprender a 
substantividade do objeto aprendido. A memorização mecânica do perfil 
do objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo. Neste 
caso, o aprendiz funciona muito mais como paciente da transferência do 
objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, epistemologicamente 
curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa da sua 
construção. É precisamente por causa desta habilidade de aprender a 
substantividade do objeto que nos é possível reconstruir um mau 
aprendizado, em que o aprendiz foi puro paciente da transferência do 
conhecimento feita pelo educador. 

 

Como particularidade do assunto relacionado ao aprendizado, nota-se que é 

muito mais importante a experiência do que a memorização que, em tantas vezes, pode 

ocasionar ao estudante o conceito de escola e de estudar como um grande sacrifício, 

como algo sofrido, ao passo que a aprendizagem pode e deve proporcionar na 

construção do ser humano algo muito melhor e mais prazeroso. 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica sustenta as ações pedagógicas 

com ações fundamentadas no Currículo do Estado de São Paulo, com o objetivo de 

fornecer indicadores qualitativos e propõe o acompanhamento da aprendizagem das 

turmas de maneira individualizada, e para isso apresenta como propostas diversas 

atividades que estão no Caderno da Secretaria do Estado da Educação que 

comumente no meio escolar são apelidadas de apostilas, um termo que se tornou bem 

conhecido entre docentes e discentes. 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo orienta os professores a 

valorizar as ações expressivas do estudante, para que apresente durante as atividades 

desenvolvidas com posicionamento crítico, sabendo defender seus próprios pontos de 

vista, manifestando seus argumentos, compreendendo os estilos distintos ao longo do 
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ano letivo, sabendo estabelecer relações entre a leitura, a escrita e a produção prática e 

expositiva, além de elaborar reflexões ao identificar os aspectos sociais, o contexto 

histórico e os pontos de reconhecimento na atualidade a respeito de tudo que conheceu 

e produziu. 

É possível também realizar atividades e projetos interdisciplinares que estimulam 

o patrimônio de uma comunidade em termos de linguagem, cultura, comportamento e 

memória. Valorizar o momento em que os estudantes vivem é um registro que pode 

servir de parâmetro escolar para a busca de novos caminhos que contribuem para o 

desenvolvimento. Assim, os movimentos que estejam de acordo com o currículo da 

escola visam a qualidade de forma objetiva e aproveitar ao máximo a autonomia e a 

sociedade em evolução. 

Desde os primeiros contatos dos estudantes com o conteúdo programático ao 

longo do ano letivo, há um contato harmônico e bem vindo com a arte, dialogando 

literatura, poesia e teatro. Estão incluídas as intervenções produzidas a partir da leitura 

compartilhada, as instalações artísticas realizadas com o estudo de autores e obras, as 

situações de aprendizagem, leitura e análises textuais, discussões orais, estudo da 

língua, níveis semióticos e produções de artigos de opinião, discriminadas no caderno 

de estudos do estudante, envolvendo uma reflexão sobre as transformações sociais, 

culturais e individuais. 

As atividades sugeridas combinam literatura e teatro durante todos os blocos 

bimestrais, o que estimulou a pesquisa com a inserção da dramaturgia para a 

montagem de um sarau com elementos previstos no conteúdo escolar. Os instrumentos 

de avaliação também apoiam na elaboração de estratégias para reverter possíveis 

desempenhos insatisfatórios e agir na recuperação contínua, na definição de pautas 

individuais, nos planos de ação e para mobilizar procedimentos, atitudes e conceitos 

necessários para a sala de aula, correspondendo sempre ao que estiver previsto no 

Currículo do Estado de São Paulo, com itens testados e avaliados por professores e 

gestores. 

De acordo com as orientações curriculares do Ensino Médio, é de conhecimento 

de todos os profissionais da educação a necessidade de reconhecer o contexto e a 

realidade social dos estudantes, estabelecendo o diálogo que se apropria da cultura em 
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que vivem como espaço público, constituindo sujeitos sociais. Muitas vezes, há uma 

subestimação a respeito do estudante, sendo erroneamente interpretado por algumas 

pessoas e até por eles próprios como um grupo sem conhecimento, quando, na 

verdade, possuem uma grande vivência mesmo sem consciência total deste fato. 

As manifestações fora do espaço escolar, nas ruas, nas práticas artísticas, 

esportivas ou festivas, reúnem experiências heterogêneas muito interessantes para o 

processo de quem estuda as abordagens para o ensino e deseja obter êxito na 

transformação que o ambiente escolar pode proporcionar ao apresentar para os 

estudantes uma gama de possibilidades de protagonizar um momento de grande 

importância em suas vidas: a passagem pela educação escolar que ficará marcada 

para suas etapas futuras.  

A trajetória histórica da educação nos mostra que a escola possui o desafio de 

entender os estudantes e suas realidades a partir da ideia de que constroem seus 

caminhos pela definição de suas identidades. A passagem pela escola é uma formação 

pensada para o estudante de hoje que traz as características socioculturais que 

definem o sentido de suas experiências. 

Ao buscar a construção dessa unidade que é a escola voltada para uma 

formação do indivíduo participante e que não fica restrito apenas a frequentar as 

dependências como obrigação social, surgem questões a serem contempladas ao 

longo desta pesquisa, como: Quem são os estudantes do Ensino Médio na Escola 

Pública atualmente? Quais são as perspectivas que possuem? Que tipos de espaços 

encontram no ambiente escolar para se reconhecerem? E quanto às condições sociais 

e culturais que os formam dentro e fora da escola?  

A socialização das discussões urge não apenas na sala de aula, mas também na 

preparação dos professores, como mediadores das ações pedagógicas antes mesmo 

de começar o trabalho com as turmas. Assim, a interação dos conceitos de literatura e 

arte deve caminhar em sintonia com a interdisciplinaridade articulada entre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e todas as orientações das Secretarias de 

Educação. Os gestores, em constante aprimoramento ministram aulas mais 

envolventes e capazes de propor diálogos entre as culturas relacionadas à área de 

linguagens. A pesquisa mostra que a formação é importante para o corpo docente e 
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discente muito mais do que as teorias indicam, ao trazer o que se perpetua no sentido 

atemporal, qualitativo, por várias gerações, como por exemplo, as obras literárias 

solicitadas para o vestibular nas mais conceituadas universidades. Verificam-se 

também estratégias dinâmicas que almejam essa formação cada vez mais preparada e 

atualizada. 

Dentre os conflitos encontrados na escola, estão a necessidade do 

reconhecimento do contexto e a realidade social dos estudantes, o estabelecimento do 

diálogo que não seja uma permissividade ou carta branca para que façam o que bem 

desejam, uma efetivação do espaço público com elementos significativos que os tornem 

pertencentes ao ambiente e, por conseguinte, um espaço de construção de identidades 

coletivas, longe de ser uma uniformização; proporcionar a harmonia diante das 

heterogeneidades, estabelecer um convívio com as diferenças e simultaneamente 

oferecer o caminho das informações que levam ao conhecimento, ampliando as 

capacidades, os saberes e valores. 

A movimentação e criação cultural são enfatizadas nesta pesquisa, rompendo 

determinados estigmas atrelados ao conceito de desordem, irresponsabilidade, rebeldia 

e a generalização da imagem do estudante da escola pública como um ser 

problemático, chegando às afirmações extremas de “pobres coitados” ou “marginais”. A 

noção da sociedade a respeito desses conceitos também é fruto do que se alimenta 

muitas vezes na própria escola, em discursos já amplamente desgastados sobre o 

descrédito da educação. Na contramão de tais observações, a pesquisa mostra força 

do estudante no espaço escolar com o estímulo de sua criação no campo da área de 

linguagens, por meio da literatura e a dramaturgia em sua formação escolar. 

A sistematização e produção de conhecimentos envolvem métodos de ensino, 

reflexões e muitos apontamentos que, muitas vezes, geram diversas correntes, sejam 

filosóficas, de pensamento ou voltadas à área técnica, nas quais existe um mote, um 

eixo que deve ser analisado. Nesta pesquisa, este eixo está entre o estudante de 

escola pública, a literatura e arte por meio de ações voltadas à dramaturgia, com o 

objetivo de aproveitar as vivências, expandir as informações mediadas e constituir as 

possibilidades oferecidas diante do contexto escolar. 
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Desde a Grécia Clássica as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de 

reflexões sobre aprendizagem marcam o ser humano como principal elemento de um 

processo evolutivo. Esta menção deve-se ao fato de que a educação e a cultura 

sempre caminharam juntas, e mesmo em diferentes campos de atuação, ao trazer para 

a atualidade, verificam-se grandiosas contribuições registradas pelas experiências de 

muitos teóricos, educadores e artistas que estiveram à frente de acontecimentos, 

descobertas, criações e metodologias que nos dias de hoje apresentam estudos de 

caso e pesquisas de ação e campo que permitem uma continuidade sobre o olhar do 

ser humano na sociedade e as perspectivas para uma construção coletiva cada vez 

mais consciente do que é necessário realizar. 

Os aspectos educacionais e a transformação da sociedade, em virtude do 

avanço científico e tecnológico, inevitavelmente, influenciaram as mudanças na escola. 

Ao pesquisar as estratégias existentes e as propostas pedagógicas dos programas 

curriculares, o objetivo de observar a aplicação de atividades que remetem a um 

processo criativo elevou as expectativas de encontrar estudantes mais envolvidos com 

a escola e capazes de construir uma relação maior do ambiente da sala de aula com o 

mundo no qual está inserido. 

Durante o planejamento das aulas, o próprio Caderno do Professor, que 

apresenta um grande apoio, a pesquisa sobre a inserção da dramaturgia no ensino de 

literatura para os estudantes do Ensino Médio foi intensificada pelo fato de permitir uma 

avaliação mais constante, contribuindo para a diversificação do ensino e a transição de 

outras disciplinas, como atos complementares, para proporcionar um estreitamento nos 

diálogos pertinentes aos conteúdos. 

O professor, como profissional que deve mediar as situações de aprendizagem, 

possui como parte de seu trabalho e comprometimento uma função crescente 

investigadora e também reflexiva para receber o que encontra como realidade social 

dos estudantes e levar mais do que o conhecimento teórico adquirido em sua 

preparação, elevando as práticas que orientam o indivíduo no processo educativo a 

construir uma presença atuante, diferente da chamada frequência escolar, uma 

presença capaz de atuar no espaço que ocupa em busca de conceitos, argumentações, 

decisões e convívio coletivo. 
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Capítulo I A LEITURA COMPARTILHADA 
 
 
 
Ao verificar os conteúdos presentes nos cadernos da Secretaria do Estado da 

Educação, surgiu o interesse em pesquisar a influência da dramaturgia no ensino da 

literatura. Em grande parte das atividades direcionadas para o Ensino Médio, os textos 

selecionados para leitura e compreensão, análise e argumentação, vieram de obras 

teatrais de diferentes épocas. 

Diversos trechos de peças teatrais transcritos para leituras e estudos em salas 

de aula fizeram com que os estudantes despertassem maior interesse para conhecer as 

obras, o que proporcionou maior embasamento, possibilidade de diálogo e amplitude no 

conhecimento não apenas literário, mas também históricos, culturais, geográficos, com 

maior discernimento para construírem seu próprio ponto de vista, redações e artigos de 

opinião. Esse apontamento surgiu após uma pesquisa de campo e comparações de 

outros professores que realizaram trabalhos similares. 

Ao longo das pesquisas de campo que realizei na Escola Estadual Plínio Barreto, 

os conteúdos que continham atividades relacionadas à dramaturgia foram muito mais 

dinâmicos desde a leitura, a pesquisa de palavras, expressões, registros culturais, 

históricos, os debates em sala de aula forneceram um novo caminho para atender às 

perspectivas e cumprir os planos de aula previstos durante o bimestre. 

As turmas, formadas por um total de cerca de 160 estudantes do Ensino Médio, 

realizaram um primeiro contato com as obras por meio da leitura. E este é um dos 

pontos de partida para a montagem do Sarau Literário. O professor realiza a mediação 

que acompanha a entonação, há um clima propício e o ambiente de estudo que auxilia 

no entendimento das palavras e na compreensão das ideias do texto. Dentre as obras 

utilizadas estão os clássicos sugeridos no programa de estudos, como Machado de 

Assis, Fernando Pessoa, Martins Pena, Carlos Drummond de Andrade e as leituras 

paradidáticas, que abrangem até sugestões internacionais como a saga de Harry 

Potter. 

A leitura é comentada e os componentes da dramaturgia são colocados para os 

estudantes conhecerem: características pertinentes são explanadas e exemplificadas 

(as rubricas, diálogos, nomes das personagens destacadas). Por esta razão, justifica-se 



 

23 

 

 

a necessidade de uma série de aulas que possam trazer a maior clareza possível 

quanto ao vocabulário e informações. 

As aulas ministradas na etapa da leitura compartilhada comportam a utilização 

de dicionários para que exista um momento reflexivo sobre as palavras encontradas e 

mais do que as relações sinônimas, possam discutir o sentido das palavras ali 

encontradas diante de um contexto que será desdobrado nas etapas seguintes antes 

da montagem do Sarau que envolverá literatura e dramaturgia. 

Ao seguir as orientações didático-pedagógicas do programa São Paulo Faz 

Escola, por meio do Caderno do Professor, surgiu o interesse em pesquisar a 

aplicabilidade de estratégias para maiores contribuições relacionadas ao processo de 

ensino e aprendizagem. As atividades possuem como base o conteúdo do Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo, sendo utilizadas como complemento da Matriz 

Curricular. Os manuais de orientações curriculares do Ensino Médio sempre apontam 

ao corpo docente um enfoque no objetivo do ensino de linguagens, que deve  

desenvolver as capacidades de produzir e interpretar textos, alternando a relação de 

emissor e receptor. Para isso, durante as aulas, é elementar que o professor auxilie e 

estimule o conhecimento das estruturas básicas de diversas linguagens, sendo verbal, 

visual, sonora, corporal e todas as suas misturas, além de conhecer os canais que 

envolvem materiais, recursos e os meios de comunicação tradicionais e modernos. 

O contexto, sendo um dos focos da leitura compartilhada para chegar até a 

montagem do trabalho que reúne literatura e dramaturgia, está carregado de 

informações que irão caminhar entre a produção de um texto e sua interpretação após 

a leitura e as atividades de oralidade a respeito do que se apresenta, contendo as 

ideias, conhecimentos e intenções. O professor e os estudantes conhecendo, 

compreendendo, vivenciando e trocando experiências entram no processo de 

aprendizagem significativa que amplia a zona de interesse para as atividades 

escolares. 

A leitura compartilhada foi o ponto de partida para estabelecer um ambiente que 

pudesse significar não uma atividade escolar mecânica, mas sim um ciclo de encontros 

a cada aula que fizesse uma ponte com todas as disciplinas possíveis. Durante a leitura 

dos textos, poesias, prosas, teatro, por exemplo, sempre exploravam aspectos que 
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fizessem referência à História, no âmbito do contexto literário: Geografia; sobre a 

localização; a Filosofia e a Sociologia; quanto aos autores e tendências, doutrinas ou 

correntes de pensamento que os influenciaram, na busca de uma unidade condizente 

às propostas previamente discutidas nas reuniões de planejamento e replanejamento 

escolar. 

Assim, a leitura durante as aulas apresentou-se como um elemento fundamental 

para que os conceitos de dramaturgia e literatura pudessem chegar aos estudantes de 

modo mais claro e destinado a integrar de alguma forma em suas vidas na escola e 

posteriormente na formação de cidadania. 

Ressalta-se que ler para os estudantes durante a aula é essencial, em diversas 

reuniões pedagógicas os professores de oficinas responsáveis pelo acompanhamento 

de atividades notaram a necessidade da leitura do professor para as turmas. 

As equipes gestoras da Educação apontam muitos elementos indispensáveis 

para o processo de aprendizagem inclusive na escrita. E sendo um dos principais, a 

leitura, entende-se que tal prática deve ser observada a cada passo, por trazer os 

recursos constituídos diretamente relacionados ao contato do estudante e suas 

habilidades. Logo, a leitura compartilhada fornece ainda mais subsídios do ponto de 

vista subjetivo ao estudante para visualizar e colocar em prática aquilo que conheceu e 

aliar ideias que já possui para resultar no produto que nunca será final: um produto em 

construção que permeará sua vida toda nas experiências inerentes ao ser humano. 

Sob o aspecto do estilo individual, a construção proporcionada pela leitura 

compartilhada não traz apenas uma essência pessoal do estudante, mas também o 

conjunto de relações que foi possível construir ao longo do processo coletivo, pela 

conversa em sala de aula e pelas pesquisas realizadas e o enriquecimento cultural e 

social que a influência do trabalho literário proporciona. 

Os textos reservados para as primeiras leituras compartilhadas foram extraídos 

do Caderno do Professor da Secretaria do Estado da Educação e seguindo as 

propostas de atividades já escritas, modificando apenas a abordagem, pois em cada 

turma sempre há a necessidade do conhecimento da realidade do estudante e a 

aplicação de atividades capazes de diagnosticar o conhecimento de principais 
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conceitos dos estudantes, possíveis defasagens ou avanços, por meio de exercícios 

que compreendem a gramática, a literatura e produção textual. 

A função do professor, após a primeira leitura realizada neste momento é de 

mediar a compreensão dos textos, inicialmente pelas palavras e expressões, pelo 

contexto histórico, a época e característica dos autores. Feito isso, é necessário 

conhecer da parte dos estudantes a forma que o texto chegou a cada um deles, 

procurando saber ao máximo durante a conversa, propiciando um ambiente no qual se 

sintam estimulados a participar e expor suas impressões e opiniões a respeito dos 

textos lidos. 

Essa mediação é um momento em que deve ser estimulado, por meio de 

diálogos e análises dos recursos verbais e não verbais nos textos, o pensamento dos 

estudantes diante da construção dos significados que resultam na interpretação da 

mensagem do narrador, quando houver, das personagens e da crítica presente nas 

ações transcorridas e todo o contexto da obra lida. 

Pensando que a narrativa tem várias formas de se apresentar, desde o seu 

formato mais simples que é aquela que desde o início é contada por ordem cronológica 

até o final, passando pelas inversões de ordem ou interpolações, o entendimento da 

montagem do sarau requer a leitura compartilhada justamente para esses pontos de 

grande relevância no aspecto literário, pois a compreensão das atividades fornece um 

estímulo ainda maior para novas experiências. 

Segundo Koch (2012, p. 39-40), há um ponto a ser destacado no que se refere 

às atividades de leitura em sala de aula: 

 

Dizer que o processamento textual é estratégico significa que os leitores, 
diante de um texto, realizam simultaneamente vários passos 
interpretativos finalisticamente orientados, efetivos, eficientes, flexíveis e 
extremamente rápidos. 

 

Diante desse princípio, a mediação do professor é fundamental. Utilizando-se de 

perguntas, retomadas, solicitação de pesquisas e atividades convergentes, este 

contribui para que o estudante recupere conteúdos textuais, realize comparações, para 

a compreensão e interpretação aliadas aos conhecimentos linguísticos, o que promove 

uma autonomia de leitura e desenvolve o senso crítico e opinativo.  A participação dos 
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mediadores na formação dos estudantes requer também uma superação das atividades 

voltadas apenas para a informação, pois é necessário que a escola esteja voltada para 

o conhecimento por meio da linguagem, mais do que o ato cognitivo da compreensão, 

para que exista transformação e relações entre os significados variados dos fatos e das 

ideias. 

A leitura é muito importante para que os estudantes possuam um olhar sobre a 

sociedade, além da adequação de linguagem, informações e desenvolvimento de 

perspectivas. A conversa, por sua vez, seja em formato de discussão, debate ou 

explanação, deve ter uma ordenação de muitas palavras-chave que valorizem o tema e 

sejam fatores que orientem cada situação de aprendizagem. O conhecimento desta 

forma se torna uma rede de significados e a participação do processo constante de 

atribuir e transformar significados e relações aos objetos do conhecimento, para 

entender princípios de Tecnologias de Comunicação e Informação, colocando-se como 

agentes do processo de produção e recepção. 

O Caderno do Professor também prevê a sondagem, e nesse aspecto a leitura 

compartilhada, seguida de uma discussão sobre o texto, proporciona saber o que os 

estudantes conheceram antes e quais são as ações que precisam ser tomadas diante 

do conhecimento da realidade local. É quando ouvimos os estudantes para identificar 

competências e habilidades. Se buscarmos o conceito de que os seres humanos são 

seres de linguagens que contém a cultura, constata-se que é primordial o 

desenvolvimento dos estudos de literatura e arte, compreendendo os eixos poéticos, 

relacionados à produção; estéticos, relacionados à recepção; e críticos, relacionados ao 

que se denomina como acadêmico e histórico. 

As abordagens a respeito da leitura buscam uma ligação entre o cotidiano 

tradicional e as manifestações artísticas que inferem em cada indivíduo, ao valorizar 

também o repertório do estudante, que diante das novas tecnologias, tem contato com 

as novas mídias. Enfatizando a influência desses meios de comunicação, coloca-se a 

favor da escola o que o estudante traz para compreensão textual, imprimindo ainda 

mais o caráter transdisciplinar, que visa a interação das linguagens e a criação dos 

hábitos, estilos, funções sociais e a cultura envolvida no ensino, de modo a romper 

limites referentes à aprendizagem. 
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Durante as aulas foram previamente explanados os conceitos de palavras-chave, 

como literatura, gêneros, dramaturgia e relações existentes entre a leitura e escrita dos 

textos selecionados nos planos de aula. É imprescindível mediar cada momento para 

acompanhar o andamento da proposta e assim verificar o que a pesquisa vem 

apresentando: o fato de que a participação do estudante aumenta à medida que ele 

consegue acompanhar um assunto, opinar e criar sobre aquilo que conheceu e agregou 

ao que já conhecia, muitas vezes até sem saber. 

O documento básico do Enem - encontrado em material da Secretaria de 

Educação de São Paulo, destinado ao professor para o período do planejamento anual 

- também informa sobre as competências básicas da área de Linguagens enunciadas 

na Matriz de Referência e mencionadas nas Situações de Aprendizagem do Caderno 

do Professor, que vão ao encontro do objetivo da pesquisa. A leitura compartilhada, 

realizada em sala de aula, discutida e multiplicada ao longo das atividades propostas, 

reforça as ações em foco, tais como domínio da norma culta, uso adequado da 

linguagem verbal, a aplicação de conceitos em áreas diversificadas do conhecimento 

para produção, seja na tecnologia, nas manifestações artísticas ou literárias. 

Ainda sobre as competências, estão relacionadas medidas que implicam na 

interpretação textual com a finalidade de tornar o estudante capaz de tomar decisões e 

enfrentar situações-problema, a partir da seleção, organização de dados, relacionar 

informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir 

argumentações consistentes. 

Os procedimentos básicos de leitura incluem a localização de informações 

explícitas em um texto; inferir o sentido das palavras e expressões, assim como as 

informações implícitas que podem variar desde conceitos, opiniões, temas, assunto 

principal, no texto; identificar um fato da opinião relativa ao que encontrou na leitura; 

distinguir um fato de uma opinião; reconhecer formas de apropriação textual, desde 

paráfrases, paródias, citações, discursos direto e indireto e fatos de um texto em uma 

sequência lógica. 

A proposição de atividades dentro de um projeto coletivo de educação escolar é 

inclusive a favor da adesão de recursos que promovam cada vez mais a inserção do 

estudante, retomando a força das fundamentações da cultura que não é limitada ao 
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conceito de entretenimento, nem mesmo aos meios de alienação. A cultura está 

presente nas obras, justamente por serem consideradas obras, apresentam aspectos 

sociais voltados para uma aprendizagem contextualizada e crítica. Por esta razão, é tão 

importante ressaltar a presença da contextualização no processo educativo, 

dependendo de um processo contínuo de experimentação e pesquisa. 

As contribuições de especialistas auxiliam a articulação de aspectos que mesmo 

após tantas mudanças no campo da tecnologia e da ciência, ainda encontramos 

grandes bases educacionais que propõem, aliando-se às novas roupagens, uma 

grande revisitação das referências históricas e da análise entre as linguagens. 

O repertório que a literatura oferece valoriza as atividades dos estudantes pelo 

desenvolvimento das ações voltadas para o senso crítico e estético, o reconhecimento 

da intertextualidade, das características de estilo e até mesmo a atualização de 

informações. Os conhecimentos prévios também auxiliam na formação das relações 

estabelecidas com o contexto, a interação e o diálogo entre a leitura, a oralidade, a 

escrita e a transposição para os trabalhos de caráter dramatúrgico, responsáveis pelo 

estímulo da criação. 

Um dos parâmetros de grande auxílio para esta etapa são as matrizes de 

referência do Governo do Estado de São Paulo, que direcionam de forma prática as 

sugestões para aula e propostas de intervenções e acompanhamento de cada 

atividade. A pesquisa realizada foi totalmente embasada nesses parâmetros para que o 

trabalho se aproximasse ao máximo do que é condizente com todo o conjunto e 

experiência de professores e gestores dos núcleos pedagógicos. 

Serão descritos os procedimentos que se alinham à atividade da leitura 

compartilhada que posteriormente seguirá ao Sarau Literário. Dentre eles, estão as 

implicações de suporte, do gênero, do enunciado e do receptor na compreensão 

textual, o que significa a verificação e esclarecimento em sala de aula durante a leitura, 

para que o estudante possa criar, a cada aula, um entendimento cada vez mais seguro 

sobre o que está em contato. 

A relação entre texto do mesmo gênero ou de gêneros diferentes é o passo 

seguinte, com a finalidade a qual o estudante identifique o público-alvo de um texto; 

localize os elementos constitutivos da organização interna de um texto; interprete o 
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texto com auxílio de recursos gráfico-visuais, outro momento de mediação do professor, 

no qual poderá trazer esse material bem diversificado no propósito de oferecer 

exemplos de assuntos que surgiram a partir da leitura; e também reconhecer a 

finalidade de texto de gêneros diversificados. 

É importante também chamar atenção para o reconhecimento de diferentes 

formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, 

considerando as condições de produção e de recepção, pois é diante da segurança do 

estudante em crescente movimento que se dará uma montagem na estudado e trazer 

sua análise crítica na forma de atividade composta pela literatura e a dramaturgia 

combinadas de modo consciente e opinativo. 

Gradualmente, o estudante passa a identificar segmentos de texto, relações de 

causa e consequência entre partes e elementos da leitura, os conectivos, as ideias 

centrais e secundárias do texto, pontuando o que compõem os argumentos da narrativa 

e o conflito gerador do enredo. Obviamente que não se afirma na pesquisa que a turma 

deva possuir o domínio de tais denominações, mas sempre com a mediação do 

professor, as atividades são desenvolvidas conforme o andamento do que se 

estabelece em sala de aula e observadas, antes de qualquer avanço nas etapas 

previstas. 

Acompanham-se também na leitura compartilhada os recursos de sentido, a 

coesão e coerência no processamento do texto e a variação linguística; a exploração de 

recursos ortográficos e morfossintáticos, gráficos, como a pontuação e, ao se tratar de 

texto teatral, a verificação das rubricas, ações das personagens, pausas dramáticas, o 

uso de sinais de pontuação para determinar o curso da leitura, como as reticências e o 

travessão para o discurso direto; o uso dos vocábulos e expressões que marcam 

determinada época, local, sociedade ou mesmo um estilo fictício que o autor lança mão 

para um texto; as funções predominantes da linguagem, em situações específicas de 

uso pessoal. São conceitos que o professor trabalha em sala de aula para estimular a 

compreensão e assimilação dos gêneros textuais, que podem surgir mesclados ou 

apresentando partes de cada estilo em um texto teatral. 

Ao praticar a leitura, o estudante também pode reconhecer o efeito de sentido 

produzido pela exploração de recursos referentes à pontuação para atribuir sentido ao 
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uso e construir o seu olhar a respeito do texto, conforme os recursos estejam indicando, 

sejam interrogação, exclamação, aspas, e também notações como tamanho da letra, 

caixa alta, itálico, negrito, parênteses, que indicam as diferentes formas de uma 

narrativa e suas personagens. 

O aprofundamento de um trabalho como esse que tem uma sistematização de 

coesão referencial é feito como um procedimento didático para garantir sequência e 

progressão textuais. Após a leitura, os estudantes observam as relações entre 

segmentos de um texto, voltados para um estudo da língua que possibilite uma futura 

construção textual. Observando elementos coesivos poderão abordar os temas do 

Sarau mais estimulados e conscientes das atividades e suas aplicações de 

conhecimento também fora da sala de aula. 

Os núcleos pedagógicos das diretorias de ensino também orientam sobre a 

importância de levar para as aulas textos que apresentem alguma proposta de 

argumentação, de maneira que o estudante compreenda o texto não como um 

agrupamento de frases justapostas, mas como um conjunto, uma unidade de sentido, 

em que todas as partes são relacionadas. O conhecimento e o domínio dos recursos de 

argumentação são importantes para que a turma possa expor suas ideias, defendendo-

as com coesão e coerência ao elaborar um texto opinativo mais adiante ou mesmo para 

reconhecê-las na leitura de outros autores e outros textos de diferentes gêneros.  

A experiência aqui descrita mostra que os estudantes durante o processo de 

montagem do sarau, ao realizarem a leitura compartilhada, conhecem melhor os 

autores e o fato de vários deles saírem da convenção de suas épocas, (daí a 

necessidade do contexto histórico e as discussões) chegando a verificar obras 

consideradas transgressoras. Ao valorizar as características temáticas, o trabalho vai 

além do ponto de vista moral que alguns determinados grupos da época pensavam. 

Existe um diálogo na leitura, quando pensamos na relação entre autor e leitor. Além 

disso, a leitura literária dialoga com outras disciplinas, algumas de maneira bem 

próxima, como a História, a Filosofia, a Sociologia e a Arte e são extensivas formas de 

linguagem que auxiliam na formação e no desenvolvimento do estudante. 

Os conteúdos se concretizam ao vivenciar a cultura, ao refletir a maneira que a 

ficção é colocada em face da realidade e ao conhecer as formas de participação na 
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sociedade, ações construídas com o objetivo de valorizar o trabalho coletivo, a 

autonomia dos estudantes e a liberdade para expressar o conhecimento adquirido e a 

argumentação que levará o estudante a conquistar seu espaço com realização. 

O professor, em sua mediação, entra nesta etapa aberto para as potencialidades 

e deve permanecer isento de preconceitos didáticos que podem prejudicar o 

andamento do trabalho, jamais doutrinar como se existissem modelos corretos de 

literatura a serem fielmente seguidos. Por que não questionar uma obra na qual o 

estudante leu ou fez comentários afirmando ser a melhor? Ainda que no final do 

trabalho venha a constatar que assim permaneça, é muito salutar discutir e verificar os 

pontos de vista que elevam uma determinada obra a patamares que atravessam 

gerações. 

Esse contato com a literatura e suas variações revela pontos de identificação dos 

seres humanos e tornam o estudo mais interessante nas aulas por ser enriquecedor 

culturalmente e ativo na formação social, sobre este aspecto é possível notar no texto 

de Antônio Candido (1972, p.805): 

 

Dado que a literatura, como a vida, ensina na medida em que atua com 
toda sua gama, é artificial querer que ela funcione como os manuais de 
virtude e boa conduta. E a sociedade não pode senão escolher o que 
cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, enfrentando ainda 
assim os mais curiosos paradoxos – pois mesmo as obras consideradas 
indispensáveis para a formação do moço trazem frequentemente o que 
as convenções desejam banir. Aliás, essa espécie de inevitável 
contrabando é um dos meios por que o jovem entra em contato com 
realidades que se tenciona escamotear-lhe. 

 

O texto permanece atual ao analisar que, mais de quatro décadas depois, os 

estudos mais aprofundados apontam que não é viável colocar a literatura e seu ensino 

em um pedestal que ignore diferenças e aceite apenas as convenções, sem 

acompanhar o processo natural de progressos e avanços que interferem diretamente 

no estilo de vida dos seres humanos. Um único método para todos os estudantes e 

todas as gerações aos poucos torna-se ultrapassado. Atualmente, é comum presenciar 

um estudante conferindo no Iphone/Smartphone algo que foi dito em sala de aula, e 

muitas vezes esta mesma sala de aula não possui uma lousa interativa, nem mesmo 
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dispõe de um computador, um notebook ou tablet, cabendo ao professor buscar seus 

recursos e estar atualizado, dentro de suas possibilidades. 

Tais referências indicam a constante presença da leitura que, ao ser 

compartilhada, amplia os passos para a realização das atividades integradas à 

dramaturgia. O leitor consciente da proposta e da significação, além de voltar-se para o 

interesse, aplica seus conhecimentos agregados ao que pode vir a produzir em sua 

vida como realização pessoal e profissional, como é ressaltado no que se refere a 

recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas 

de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando 

a diversidade cultural.  

Ao privilegiar o contato direto com as obras literárias e suas experiências, 

ressalta-se a importância dos contextos  histórico-sociais e culturais que pelo 

entendimento coletivo, saia do aspecto de forçar o estudante a decorar um estilo de 

época, o que não surte como efeito de aprendizado. Atender a uma exigência escolar 

nem sempre resulta no alcance do objetivo. É necessário apresentar as características 

temáticas atreladas ao ambiente no qual vivem e estabelecer hipóteses como a 

pesquisa propõe; apresentar ideias viáveis no ensino de literatura na escola pública, 

envolvendo o conhecimento de arte com a experiência de ativar a ação criadora que 

utiliza recursos pessoais e habilidades adquiridas ao longo do contato com as 

atividades práticas realizadas na escola, que fundamentam a ação humana como 

produto cultural e integrando com a sociedade e suas transformações. 

A leitura traz um enriquecimento que proporcionou na pesquisa uma amplitude 

cultural ao longo das aulas, pelo estímulo de situações e pelo apoio que o 

conhecimento das palavras fornece para o imaginário do leitor e posteriormente a troca 

de ideias entre os colegas sobre o olhar de cada texto lido. Muitas vezes, encontramos 

pontos em comum mesmo em pessoas muito distintas em suas personalidades e, por 

outras ocasiões, aquilo que parecia um senso comum revela-se totalmente diverso 

mesmo em pessoas mais assemelhadas em seu cotidiano. 

 Sírio Possenti em depoimento para a Revista Língua Portuguesa (Ano 9, 

número 105, julho 2014, p. 22-3) apresentou uma parte de sua história de vida na qual 
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chama atenção da importância da leitura relacionada a atividades de inclinação 

artística: 

 

Dois ingredientes foram fundamentais: no internato em que estudava; 
tínhamos aulas todas as manhãs, até os sábados. Neste dia, aula de 
português era especial: tínhamos de decorar um poema. E como já 
acontecera nos meus primeiros anos de escola, em uma pequena vila 
do interior, todos tinham de estar preparados, porque ninguém sabia 
quem ia ser chamado (para ler, num caso, para recitar o poema, no 
outro). Não é muito fácil explicar o efeito que produz no aprendizado de 
uma língua, não só escrita, mas também literária, o “simples” fato de ler 
e reler um texto de qualidade até sabê-lo de cor. 

 

Já as habilidades gerais incluem situações que indicam a distinção entre leitura 

de distração e leitura literária, para que ocorra a identificação de opiniões e 

argumentos, o posicionamento crítico por meio de textos verbais, os sintagmas 

linguísticos na construção textual e a adequação da construção linguística. 

Assim, as competências e habilidades desenvolvidas conforme o Caderno do 

Professor devem contemplar os conteúdos gerais trabalhados em longo prazo, que 

compreendem as estratégias de pré-leitura, a estruturação da atividade escrita, a 

elaboração de um projeto de texto, construção linguística da superfície textual, a análise 

estilística, a construção da textualidade, a identificação das palavras e ideias-chave em 

um texto e a intencionalidade comunicativa, todos esses itens são totalmente 

convergentes ao processo de estudo da literatura por meio da dramaturgia em sala de 

aula. 

Uma das formas de praticar a atividade com êxito é oferecer aos estudantes o 

contato com diversos gêneros textuais paralelamente ao texto teatral, sejam crônicas, 

letras de música, anedotas, e outros, pelo motivo de compor uma miscelânea que 

amplia o senso de compreensão. É importante lembrar que tais práticas possuem 

bastante proximidade ao que é sugerido pelos coordenadores dos núcleos 

pedagógicos, pois a pesquisa mostra que uma equipe em harmonia resulta 

consideravelmente em bons trabalhos, como será apresentado adiante, além da 

possibilidade de sincronizar ideias e experimentá-las durante as aulas. 

Nota-se que essa experiência acontece sem o aspecto de “usar a turma como 

cobaia”, pois não se trata de um medicamento causador de efeitos no qual somente 
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pesquisador age, mas sim de uma troca de pensamentos. A turma é livre para se 

expressar e deve ser ouvida, acolhida, justamente para saber o que pensam a respeito 

dos temas. Em várias ocasiões, surgiram boas surpresas de estudantes que mesmo 

sem saber mensurar a riqueza de suas informações a princípio, contribuíram muito ao 

longo da montagem do sarau, e tais características se destacaram no processo de 

leitura compartilhada. 

A cada etapa notou-se um avanço da parte dos estudantes ao verificar o maior 

interesse, desde a leitura até o envolvimento ao quererem mostrar suas produções 

partindo da pesquisa escolar e o que mais tenha agregado e contribuído para seu 

conhecimento durante o processo das atividades. 

A leitura compartilhada como processo do estudo de literatura com a dramaturgia 

também é uma das diferentes formas de avaliação e também de recuperação contínua. 

Isso se torna possível devido à mobilidade das ações e da capacidade fornecida de 

conhecer a realidade dos estudantes, bem como deixá-los cada vez mais à vontade 

para expor suas opiniões, permitindo assim o olhar diagnóstico do professor para 

mediar as aulas. 

Ressaltando o Caderno do Professor, trata-se de um ciclo que tem seu princípio 

no planejamento das aulas, ao compreender as habilidades das propostas a serem 

desenvolvidas, distribuindo as ações de ensino e aprendizagem entre professores e 

estudantes, promovendo atividades dinâmicas para contribuir com a construção do 

conhecimento. 

No Roteiro para aplicação de uma das Situações de Aprendizagem, nos quais 

são desenvolvidos em rede e progressivamente, há uma introdução para conceituar e 

contrastar os sistemas de arte diante de uma perspectiva escolar voltada para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura literária. Foi um aspecto notável para a pesquisa 

e muito relevante para a aplicação das ações em sala de aula, pois fornece um 

embasamento para todo o processo do ensino de literatura acompanhado da prática da 

dramaturgia em sala de aula. 

Outro ponto bastante pertinente ao tema em pesquisa faz total convergência ao 

que os Cadernos de Situação de Aprendizagem propõem, ao indagar o porquê de 
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estudar literatura e ainda, relacionando literatura com arte, o que aproxima ainda mais 

do projeto que inclui a dramaturgia. 

Os textos literários e a arte possuem diferentes pontos de vista para serem 

argumentados, conhecidos, investigados, discutidos, com preocupações históricas que 

tratam de temas humanos que apresentam identificação com o leitor e o praticante de 

atividades relacionadas à dramaturgia. 

O corpo docente em sintonia aos projetos interdisciplinares deve participar das 

atividades práticas, a começar pela leitura compartilhada. Conforme a pesquisa indicou, 

há uma ampliação das oportunidades de aprendizagem dos participantes devido ao uso 

das mais variadas situações em que as linguagens e gêneros em associação surgem, 

conhecendo a cultura local, a troca de informações e a alternância de falar e ouvir, 

deixando, muitas vezes um espaço reservado para os estudantes se manifestarem e 

ampliar o repertório de ideias para a criação das montagens.    

As estratégias diferenciadas para organizar os espaços e tempos didáticos para 

que os estudantes possam aprender os conteúdos necessários ao seu avanço escolar 

são fundamentais para definir o êxito do objetivo estipulado na etapa do planejamento. 

Considerando que a abordagem deve surgir contextualizada, a proposta da leitura 

compartilhada, integrando o ensino de literatura com dramaturgia, é encadeado na rede 

multidisciplinar. 

O trabalho com gêneros variados, por exemplo, também auxiliam os estudantes 

a distinguir fatos e opiniões e, assim, perceber a tendência de um autor ou a época ou 

acontecimento que mais tenha influenciado para escrever uma obra, percorrer bem 

mais além do que as palavras significam e construir uma percepção maior de elementos 

subentendidos ou até disfarçados entre mensagens que se utilizam de metáforas. 

Ao ampliar as oportunidades de ensino e aprendizagem, as condições favoráveis 

ao estudante se apresentam mais próximas de sua realidade e simultaneamente 

permitem o conhecimento de algo considerado “novo” para suas experiências, ainda 

que no primeiro instante a literatura apareça rotulada por muitos como algo “antigo”, 

“velho” ou distante, gerando o questionamento da importância de estudar ou conhecer 

tais conteúdos. 
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As formas dispostas de pré-leitura são realizadas em face ao conhecimento da 

realidade local dos estudantes, realizando um levantamento diagnóstico sobre o que 

esses estudantes conhecem sobre literatura, saber o que costumam escolher, de que 

forma a leitura chega para cada um e as razões de gostar ou não da leitura e 

posteriormente da literatura, no momento oportuno no qual já conhecem a definição da 

palavra e seu uso. 

Centrado no conceito de que os conteúdos não desenvolvidos de modo linear e 

sim em rede, conforme as próprias orientações do Caderno da Secretaria do Estado da 

Educação, o foco inicia-se na leitura, para que o estudante possa interagir com os 

textos e posicionando-se como interlocutor. O professor deve saber como o estudante 

se apropria da linguagem no jogo de criação e como se posiciona na condição de leitor 

de um jogo criativo. 

Tais ações requerem aproveitar o conhecimento intuitivo do estudante, 

aproximando-se e tornando o espaço educativo partilhado. Um dos pontos que 

remetem à reflexão do trabalho da leitura são as definições, no primeiro momento 

mediado pelo professor em sala de aula, e posteriormente, por meio das atividades de 

pesquisa trazidas para o dia a dia, possibilitando os debates e esclarecendo dúvidas.  

A vida escolar é permeada de mecanismos de avaliação escolar que mudaram 

em prol de um melhor aproveitamento e desenvolvimento de informações que se 

aproximam da realidade. Com a leitura na escola, também é necessário ampliar o 

espaço de sensibilidade dos estudantes, para evitar a mera reprodução de falar o texto, 

passar os olhos ou conhecer superficialmente uma história a ser lida. Ao compartilhar 

informações, o campo emocional, os valores intuitivos e o olhar mais sensível, 

compõem um favorecimento para a assimilação e a construção de conceitos 

argumentativos.  

Uma das bases para o esclarecimento do processo de leitura em sala de aula é a 

definição de obra literária de Anatol Rosenfeld em A Personagem de Ficção, no capítulo 

Literatura e Personagem (2013, p.13) em que afirma: 
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A estrutura de um texto qualquer, ficcional ou não, de valor estético ou 
não, compõem-se de uma série de planos, dos quais o único real, 
sensivelmente dado, é o dos sinais tipográficos impressos no papel. Mas 
este plano, embora essencial à fixação da obra literária, não tem função 
específica na sua constituição, a não ser que se trate de um texto 
concretista. No nexo deste trabalho, este plano deve ser posto de lado, 
assim como todas as considerações sobre tendências literárias 
recentíssimas, cuja conceituação ainda se encontra em plena 
elaboração.  

 
 

Esta definição vem ao encontro de uma das vertentes amplamente defendidas e 

incentivadas nas propostas curriculares para o ensino de Linguagens e Códigos, quanto 

à amplitude da interpretação textual, à multiplicidade dos pontos de vista, não sendo um 

conceito fechado e permitindo que o estudante veja por outros ângulos uma ideia 

denominada como global. Assim, a leitura compartilhada, seguida de atividades orais 

para a compreensão do texto vai além da classificação visual da estrutura do texto no 

papel. As atividades que antecedem a organização do sarau literário, tendo a leitura 

como princípios de novas atividades, são responsáveis por abrir novos horizontes no 

processo investigativo dos estudantes, desde o conhecimento de palavras, expressões, 

gêneros e formatos diversos. 

O enriquecimento literário aliado aos conceitos culturais argumentados em sala 

de aula apresentam o favorecimento de uma interação entre os grupos, em suas várias 

modalidades.  Anatol Rosenfeld (1996, p. 24) afirma: 

 

A peça como tal, quando lida e mesmo recitada, é literatura; mas 
quando representada, passa a ser teatro. Trata-se de duas artes 
diferentes, por maior que possa ser sua interdependência. A literatura 
teatral vira teatro literário; o que era substantivo passa a ser adjetivo, o 
que era substância torna-se acidente. 

 
 

 Tal definição que torna distinta a literatura do teatro é igualmente levada em 

consideração para que o estudante conheça e tenha consciência de que, mesmo 

unindo as linguagens, saberá definir e argumentar sobre o que está lidando.  

O professor, agindo conforme a sugestão dos Cadernos, deve ter o cuidado para 

que os estudantes sintam segurança no processo para desenvolver suas atividades, 
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sempre disponível. Esta função na leitura é importante para que todos sejam motivados 

a participar das próximas etapas. 

O discurso literário se destaca ao ser estudado na leitura compartilhada, por um 

motivo que pode estimular ainda mais o processo de dramaturgia: possui um modo de 

construção que vai além das elaborações linguísticas, e proporciona um exercício de 

liberdade no estudo e nas atividades práticas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002, p.125) apresentam que:  

 

A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o 
pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de 
comunicar, a ação e os modos de agir. Ela é a roda inventada que 
movimenta o homem e é movimentada pelo homem. Produto e 
produção cultural nascida por força das práticas sociais, a 
linguagem é humana, e, tal como o homem, destaca-se pelo seu 
caráter criativo, contraditório, pluridimensional, múltiplo e singular, 
a um só tempo. 

 
 

A afirmação mostra que mediar a linguagem com a experiência do dia a dia é 

imprescindível, pois traz o conhecimento dos conteúdos aplicados na escola. A leitura 

compartilhada se estende em seu entendimento para a área da filosofia, grande parte 

pela interpretação textual e as discussões; a sociologia por consequência do processo 

de realizar as atividades de modo coletivo; a história, na pesquisa dos fatos e seus 

registros vistos por vários ângulos, a geografia ao localizar os locais e a situação 

política, as ciências, quando se refere ao avanço tecnológico ou mesmo ao 

conhecimento de situações, como, por exemplo, o primeiro contato com a expressão 

“mal do século” traz em si uma série de informações aplicadas ao conceito 

interdisciplinar, e mesmo as disciplinas exatas também são possíveis de estabelecer 

relação, afinal, quando se contextualizam medidas, distâncias, noções de tamanho e 

outras proporções que estão contidas nos textos, requerem o estudo de matemática, 

bem como a física e a química sobre o conhecimento de determinadas descobertas e 

substâncias que podem ilustrar ou mesmo configurar o tema central de uma história 

literária. 

Existem textos que durante o trabalho em sala de aula trazem, de modo mais 

explícito, elementos além dos valores literários, exemplos de linguagem em situação de 
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uso que podem ser apresentadas na mediação, sem deixar a retomada dos tópicos 

gramaticais, reservando momentos das aulas para a reflexão e atividades no foco 

linguístico. 

No texto literário, é importante ressaltar o contexto de produção, ao discutir com 

a classe as ideias do enredo e as ações existentes. Vale resgatar o contexto histórico, o 

eu lírico, as formas de linguagem e tudo que vem expresso resultante do estilo 

linguístico, gramatical e literário. Ao pesquisar durante anos em sala de aula, foi 

possível verificar que é preciso ampliar o treino do olhar crítico do leitor, para que exista 

uma comunicação cada vez mais democrática, que incentive o respeito mútuo e que se 

aproxima cada vez mais da natureza humana e apresente não apenas um lado, um 

processo que não se restringe a uma espécie de doutrinamento. É necessário dar 

vazão ao que os estudantes pensam e considerar em momentos da leitura 

compartilhada, as razões de tais pensamentos. 

Se o estilo individual pode surgir de algo não apenas da essência pessoal, mas 

do conjunto da obra de relações de que participam as pessoas, as atividades realizadas 

em grupo e discutidas são bastante salutares para o desenvolvimento da ação de 

estudar propriamente dita, ao definir o que são os estudos, de um modo corrente, 

atuante e dinâmico, a leitura compartilhada oferece uma nova diretriz para evitar o clima 

tão maçante de outrora ou que sequer aconteceu, mas fora de algum modo errôneo 

criado na mente dos estudantes. 

No Brasil, durante muito tempo, os livros didáticos apresentaram de modo 

fragmentado os estilos de épocas e reproduziram autores e textos característicos em 

diferentes ocasiões da história da literatura portuguesa e brasileira, o que seriam formas 

que predominavam um modelo em que muitas vezes o estudante se deparava com 

uma programação que nem sempre era contextualizada e como resultado causava até 

mesmo um distanciamento que dificultava a compreensão e assimilação do estudo 

como elemento formador e qualitativo. 

 Nas décadas mais recentes, houve uma reformulação muito bem vinda que deu 

voz e imagem aos estudantes, com um efeito cada vez mais participativo e com intento 

crescente na inserção do estudante como indivíduo atuante na sociedade em que vive, 

aliando sua experiência de vida e conhecimentos adquiridos na escola. 
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O estudo da literatura pode ir além da impressão das palavras, como afirma 

Anatol Rosenfeld em A Personagem de Ficção, no capítulo Literatura e Personagem 

(2011, p. 12), sobre o Conceito de Literatura:  

 

Os critérios de valorização, principalmente estéticos, permitem-me 
considerar uma série de obras de caráter não ficcional como obras 
de arte literárias e eliminar, de outro lado, muitas obras de ficção 
que não atingem certo nível estético. O uso conjunto de ambos os 
critérios recortaria, dentro do próprio campo das belas letras, uma 
área de intersecção limitada àquelas obras que ao mesmo tempo 
tenham caráter ficcional e alcancem alto nível estético. 

 

Em termos de leitura e busca de um ambiente de compreensão entre os 

estudantes, esta afirmação reitera que há uma possibilidade de diferentes gêneros 

entremearem uma relação que vai adiante dos rótulos, ao receber, por exemplo, uma 

leitura de um estudante que no primeiro momento poderia não ter o valor literário 

comumente atribuído, mas que pode desencadear um estímulo maior para o 

conhecimento mútuo do que resiste ao tempo e daquilo que se renova. 

Quando a escola opta pelo uso do livro didático, por exemplo, o trabalho em 

equipe é de suma importância para que as leituras integrais selecionadas tenham 

sintonia com os demais projetos. A pesquisa observou que a ampliação de tempo e 

espaço escolar, neste caso a utilização do teatro na escola, possibilita inclusive uma 

capacidade maior de avaliação entre projetos interdisciplinares, que levam à reflexão 

sobre as linguagens e suas relações. O teatro abrange mais do que as performances 

no palco, oferece também novas funções, nas quais os estudantes se encontram, tais 

como luz, som, figurinos, produção, envolvendo um trabalho participativo que 

estabelece ampla comunicação. 

A exploração das potencialidades das linguagens, dos gêneros e efeitos de 

sentido vai ao encontro do equilíbrio entre ideias, imagens, musicalidade e oralidade, 

sendo que tudo começou na leitura, com a finalidade voltada para uma ação produtiva, 

que ultrapasse o conceito de “aula dada”, como uma súmula, uma ata registrada após 

uma reunião. Se palavras ditas “ficam ao vento” como é conhecido quando nos 

referimos a respeito de algo que não foi oficializado, as palavras escritas também 
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podem ficar apenas na escrita, se por ali outros olhos e mentes não passarem e 

construírem algo que signifique para uma continuidade produtiva em sociedade. 

Segundo Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia (2013, p. 85), a curiosidade 

o levou a um pensamento que foi compartilhado na área da educação: 

 

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as 
emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da 
perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. Um ruído, por 
exemplo, pode provocar minha curiosidade. Observo o espaço onde 
parece que se está verificando. Aguço o ouvido. Procuro comparar com 
outro ruído cuja razão de ser já conheço. Investigo melhor o espaço. 
Admito hipóteses várias em torno da possível origem do ruído. Elimino 
algumas até que chego a sua explicação. Satisfeita uma curiosidade, a 
capacidade de inquietar-me e buscar continua de pé. Não haveria 
existência humana sem a abertura de nosso ser no mundo, sem a 
transitividade de nossa consciência. 

 

Eis um exemplo de abordar a leitura e a finalidade da montagem do Sarau 

Literário por meio dos recursos da dramaturgia. Paulo Freire apontou a curiosidade 

como um sensor de caminhos, para novas descobertas, assim, pode-se apresentar a 

prática desta pesquisa realizando a mediação de forma que desperte a curiosidade dos 

estudantes, para conhecer mais, para saber o porquê de estudar os conteúdos, quais 

são as possibilidades que terão na vida de utilizar esse contato iniciado na escola. 

A autonomia da compreensão da leitura também pode ser estabelecida ao tornar 

a temática envolvente, relacionando de alguma forma à contemporaneidade, sendo 

mais atrativas para os estudantes, mostrando questionamentos sobre a tese do autor, 

sobre os argumentos e posteriormente sobre a argumentação construída na leitura 

compartilhada.  A sustentação do ponto de vista que construirão a partir da exposição 

da tese revelam uma lógica existente entre os elementos que constituem as sequências 

predominantemente argumentativas do texto e a identificação da coerência entre as 

ideias expostas. No entanto, todas estas constatações surgem após a experiência em 

sala de aula com a leitura sob uma ambientação motivadora e consciente de seu uso. 

Os comentários realizados em sala de aula a cada leitura compartilhada não 

podem deixar de mencionar termos pertencentes ao universo das Letras e das Artes, 

mais do que uma importância presente no circuito escolar, transitam em variadas 

porções de outras áreas e podem eventualmente requerer algum conhecimento na 
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formação profissional ou nas relações sociais. Esses termos incluem o foco narrativo, a 

linguagem, coloquial ou formal e os perfis psicológicos das personagens. 

A leitura de uma obra literária provoca diferentes experiências, os estímulos 

podem ser acionados e as reações variam conforme o histórico e o ponto de vista de 

cada estudante, o que naturalmente resulta em interações. Ao saber que a leitura 

originalmente é individual, é silenciosa, exige maior tempo, atenção e um interesse 

constante (incluindo aquele que seja prévio pelo tema e outro que sustente a 

continuação de cada página), faz-se necessária a leitura compartilhada que dará 

passagem para outros momentos da mesma leitura individual posteriormente, o que 

indica um exercício de despertar um desejo no leitor para conhecimento e troca de 

ideias. 

Uma situação comparativa pode se estabelecer quando vamos ao cinema ou ao 

teatro e ao sair, é comum perguntar ou presenciar alguém perguntando se gostou do 

que assistiu, e consequentemente as opiniões ou mesmo a forma de expressar são 

distintas. Mesmo se duas pessoas gostaram da obra irão comentar sob olhares que 

podem se tornar um entrechoque ou um complemento. Assim também se destina a 

leitura compartilhada, colocar em prática as opiniões e acompanhar as interações que a 

leitura proporciona. 

Não é fácil na escola formar leitores críticos, pois requer cuidados para não 

tornar o ato de ler um fardo, uma obrigatoriedade que afaste o estudante do objeto 

principal de estudo, um imenso desafio que precisa conquistar esse leitor, aproveitando 

os conhecimentos que já possui, investigando as escolhas que já fizeram antes, mesmo 

ao se tratar de textos não literários, e associando temas, espaço e tempo que sejam 

próximos à realidade do estudante. 

Ao conhecer as mentalidades e questões de diversas épocas por meio da leitura, 

é possível planejar atividades de estudos de obras que, ao serem conduzidas pelos 

recursos críticos, irão resultar na participação do estudante com mais envolvimento e 

até mesmo com opiniões que lhe propiciem um prazer estético, mesmo ainda não 

sabendo exatamente de tais definições, que poderão ser exploradas e reveladas com o 

passar do tempo. 
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A perspectiva do letramento, as discussões que se vinculam a questões de 

caráter referente aos conteúdos implicam na inserção desses elementos para o estudo 

literário, ou seja, é possível aplicar a formação gramatical com a literatura, uma vez que 

os próprios cadernos de estudo oferecidos nas escolas incluem a prática, com a 

finalidade de transformar as aulas em um ambiente propício para troca de ideias e a 

busca de uma efetiva comunidade de leitores, que possam aproveitar o espaço e todos 

os recursos disponíveis nas unidades escolares, as bibliotecas, salas de leitura, salas 

de vídeo, salas de informática para pesquisas e, por que não, ousar uma aula nos 

espaços físicos, como o jardim, o pátio quando possível, mostrando que tudo que é 

realizado na escola estende-se para a vida de algum modo, nem sempre na formação 

profissional, nem sempre nos anseios contidos no universo particular de cada um, mas 

de modo heterogêneo, as situações se cruzam e o conhecimento jamais é 

desperdiçado. 

Desde as primeiras publicações sobre orientação curricular após a LDB 9394/96, 

os gestores afirmam que práticas de leitura e de metaleitura são indispensáveis na 

dimensão da literatura na escola, o modo como se lê um texto individualmente e 

comparado ao modo de leitura compartilhada, acompanhando o que ocorre após tais 

atividades, o que o estudante traz como conhecimento e o que leva para fora da escola 

no âmbito do contato com a literatura, estabelecendo uma prática social. O professor, 

atento ao perfil da comunidade escolar vai aos poucos obtendo uma proximidade para 

saber como inserir o estudante no conteúdo sem o aspecto de passar por uma “lição” e 

esquecer na etapa seguinte. Cabe uma reflexão e análise sobre um instrumento de 

aprendizagem que mobiliza mais do que uma obrigação institucionalizada, os 

conteúdos visam uma formação contínua, que leva em conta todos os anos percorridos 

e a assimilação obtida dentro e fora do ambiente escolar. 

A sintaxe, o léxico, a morfologia apresentam mudanças conhecidas pelo meio 

especializado, mas que são experiências novas para muitos estudantes, tomar 

conhecimento de que a língua falada possui uma grande variação conforme a situação, 

época, local, classe social e grau de formalidade, elementos decisivos para descrever 

as características do enredo e todos os seus constituintes. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 apresenta as 

seguintes afirmações sobre o Ensino Médio (Art.35): 

  

I) Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 
II) Preparação básica para o trabalho e para a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 
adaptar com flexibilidade para novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; 
III) Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico (BRASIL, 1996). 

 

Os incisos apresentam a incumbência de o ambiente escolar ter como ações 

prioritárias o desenvolvimento humano, a autonomia intelectual e o pensamento crítico. 

Para cumprir esses objetivos, não é viável sobrecarregar os estudantes com muitas 

informações de modo uniforme, sobre épocas, estilos, características, gêneros e 

biografias. A formação do leitor literário é realizada passo a passo e conhecendo 

possibilidades, valorizando principalmente o que os estudantes podem trazer de suas 

experiências.  

Se os produtos culturais das diversas áreas (envolvendo artes, literatura, 

filosofia, história e outras) mantêm relação intensa com o tempo, o estudante deve 

exercitar o reconhecimento de elementos que identificam tais obras, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que tratam das possíveis práticas didático-

metodológicas dos professores da Educação Básica na atualidade. É importante 

intensificar, por consequência, o estímulo de atividades que possam inserir as turmas 

no processo de continuidade da aprendizagem, diferente de um bloco fragmentado que 

obriga o famoso “decoreba”, pois sem a contextualização da escola como extensão da 

formação social, o estudante tende a se afastar do ambiente devido à falta de 

valorização de suas ações. 

A pesquisa apresentou que, ao iniciar o processo por meio da leitura 

compartilhada, pode-se afirmar que o estudante já está efetivamente participando da 

atividade desde o seu princípio, mesmo suas dificuldades e depoimentos a respeito do 

que lhe desagrada contribui para a formação do trabalho e identificar os motivos da 

realidade encontrada. A ausência de referências e a massificação nas aulas são um 
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dos fatores mais nítidos das listas de resultados que indicam apenas um índice e não 

propriamente a qualidade do ensino. 

Na mesma via de identificação do processo, ao colocar em questão as escolhas 

e preferências dos jovens leitores nas escolas, encontram-se influências que integram o 

circuito da leitura na sociedade, que seriam, entre outras, a mídia, o mercado editorial 

ou mesmo as tendências alimentadas por um sistema que muitas vezes importa o 

chamado “enlatado internacional” que não pode se adequar a um ambiente que não 

corresponde às mesmas realidades, como um sapato ou uma roupa que não possui as 

medidas de quem deseja adquirir e usar a todo custo, a deturpação é previsível e 

desagradável. 

Ao analisar os fundamentos culturais que integram o projeto da montagem do 

Sarau Literário, nota-se ao longo da pesquisa e comparando os processos de base 

contidos nas teorias sugeridas pelos gestores que existe uma aproximação entre os 

códigos de linguagem e as formas de manifestação, o que auxilia em grande escala a 

contextualização como consequência da leitura compartilhada e oferece maior 

observação para as demais disciplinas, visto que o leitor e o criador, em termos 

artísticos, é um observador em potencial do mundo e suas ações decorrem do elo 

estabelecido entre o que se apresenta como novidade e ao mesmo tempo constata-se 

de algo já existente. Essa dualidade avança para o campo estético, antropológico, 

filosófico e sociológico, presentes na escola e fazendo que o estudante evite o 

distanciamento do significado dos conteúdos. 

A importância da coordenação entre as disciplinas é apontada pelos gestores 

como um fator decisivo no processo de aprendizagem, o que torna a pesquisa ainda 

mais centralizada no aspecto positivo de uma formação continuada de professores, 

com o fortalecimento das relações existentes entre a preparação pedagógica e as 

ações voltadas para a comunidade, de modo que ao realizar a leitura compartilhada é 

importante que exista uma comunicação entre as reuniões semanais realizadas na 

escola, nas quais os professores reforçam os pontos do planejamento bimestral e 

poderão agir de maneira cooperativa, visando a qualidade e a renovação das ideias 

pertinentes ao campo da educação. 
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Outro aspecto de relevância para a pesquisa, em especial nesta fase da leitura, é 

deixar registrado que a escola pública recebe um grande número de pessoas com baixo 

poder aquisitivo e que antes não tinha nenhum acesso à escola devido às condições 

decorrentes do problema da baixa renda e a chamada “linha da miséria”. Faz-se 

necessária esta lembrança pela importância e o cuidado que os mediadores devem 

apresentar para introduzir um universo cultural, diferindo da questão do adolescente 

como estudante, pois conhecer a realidade local de uma comunidade é cada vez mais 

relevante para conseguir estabelecer o diálogo sobre comunicação, linguagem e 

informação, até chegar aos conceitos de literatura e dramaturgia. 

Ao elaborar o projeto para a sala de aula, sempre foram vistos aspectos bastante 

incentivados nos dias de planejamento e replanejamento escolar, momento em que o 

corpo docente e os gestores reúnem propostas e voltam suas atenções para refletir 

quais ações revelam maior êxito no ensino. Dentre esses aspectos, na área de 

linguagens e códigos, língua portuguesa e literatura, arte e filosofia, destaca-se além da 

leitura e suas estratégias, a adaptação de textos dramáticos de diferentes estilos, 

gêneros, épocas, e também são apreciadas diferentes maneiras de montagem cênica. 

É nesse contexto que surge a aplicabilidade do Sarau Literário. 

O ensino na escola pública, marcado também pelo tecnicismo, no qual há o 

estudo programado e enfatizado nos recursos tecnológicos e uso de meios 

audiovisuais, livros didáticos e técnicas artísticas, todos previstos desde a Lei № 

5.692/71, época na qual a indústria cultural e os meios de comunicação de massa 

chegaram ao Brasil, com o aparecimento dos telejornais, as telenovelas, os projetos de 

educação de adultos por meio de telecursos. Esses fatores tiveram uma grande 

influência nas salas de aula, interagindo com os estudantes e modificando suas vidas.  

A adesão desses recursos tecnológicos foi retomada na educação com advento 

de novos avanços afins, como a internet, o que proporcionou a amplitude das 

pesquisas de modo mais rápido e evitando os reducionismos de épocas passadas, com 

o fortalecimento de associações de professores e pesquisadores, resultando na 

organização de linhas de pesquisa muito bem vindas na área da Educação. Segundo 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002, p. 91-2): 
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[...] nas escolas, a arte passou a ser entendida como mera proposição 
de atividades artísticas, muitas vezes desconectadas de um projeto 
coletivo de educação escolar, e os professores deveriam atender a 
todas as linguagens artísticas (mesmo aquelas para as quais não se 
formaram) com um sentido de prática polivalente, descuidando-se da 
capacitação e aprimoramento profissional. Esse quadro estende-se 
pelas décadas de 80 e 90 do século XX, de tal forma que muitas das 
escolas brasileiras de ensino médio apresentam práticas reduzidas e 
quase ausentes de um ensino e aprendizagem em música, artes visuais, 
práticas, dança, teatro; enfim, de conhecimento da arte propriamente 
dita (BRASIL, 2002, p 91-2). 

 

As propostas de representação dramática também se relacionam com as 

narrativas e propiciam um conhecimento ainda mais abrangente nos trabalhos, de 

modo mais esclarecido e objetivo, justamente pelo fato de oferecer maiores opções aos 

estudantes no momento de sugerir uma criação, pois não se limita apenas ao gênero 

dramático. Por consequência, ao buscar novos gêneros, o estudante também busca o 

significado, que se aprimora nas pesquisas, na mediação e nas atividades de discussão 

de temas em sala de aula. 

As práticas de linguagem apresentam como resultado uma aquisição de novos 

olhares para uma ou mais obras depois da leitura. Trata-se de um caminho pelo qual o 

professor, em sua mediação para as situações de ensino e aprendizagem, estimula 

além das palavras e das constantes lembranças de que é necessário estudar e cumprir 

os deveres. Essa mediação toma força quando as tais práticas são apresentadas, em 

todas as etapas para a montagem do sarau literário, iniciada na leitura compartilhada e 

seguida de rodas de conversa, nas quais todas as opiniões são acolhidas, no contexto 

histórico e nas ideias para a realização das atividades, o que poderá ser constatado nos 

capítulos posteriores desta pesquisa sobre o aumento de interesse pela leitura e pela 

apreciação do mundo literário, dramatúrgico e artístico em geral. 
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CAPÍTULO II DA NECESSIDADE DA PESQUISA E SUA REALIZAÇÃO 
 

 
 

A implementação de projetos indica um roteiro de propostas que vão ao encontro 

das necessidades e expectativas dos estudantes. Diante de um levantamento dos 

anseios e dificuldades, a funcionalidade dos projetos em sala de aula constitui novas 

abordagens com o objetivo de colaborar com a aprendizagem. A retomada do 

conhecimento a respeito da literatura e dos elementos histórico-sociais auxilia no 

desenvolvimento de pontos de vista e análises decorrentes dos valores expressos e 

integrados às práticas sociais. 

A necessidade da construção de pesquisas feitas pelos estudantes com 

mediação do professor tem sido muito bem recebida em sala de aula e torna o objetivo 

maior do aprendizado mais próximo das expectativas, quando não, em determinadas 

situações, chegando a superá-las. No Ensino Médio, a leitura e a prática de atividades 

propostas aprofundam a argumentação, possibilitando maior assimilação e discussão 

de aspectos relevantes da sociedade como o questionamento da cultura de massas, o 

patrimônio cultural, a extensão do que se conhece em palavras e se revela com a 

identificação das experiências na vida. 

Dentre as questões mais investigativas da área escolar, estão “Que conteúdos 

os estudantes precisam aprender?” “O que é possível ensinar e aprender dentro de um 

prazo determinado?”, “Que experiências podem ser organizadas para tornar o ambiente 

agradável e obter eficácia?” As respostas podem ser encontradas ao levar em conta os 

recursos disponíveis na comunidade e na escola e a opção de escolher um projeto que 

possua um potencial que integre os conteúdos escolares e façam que os estudantes 

sejam estimulados, com o desejo de continuar aprendendo e agregando experiências 

significativas. 

É muito importante ressaltar para o que serve a leitura, ou seja, qual é o seu 

objetivo, que informações espera-se encontrar no contexto, o que já se conhece sobre 

determinado tema, identificar as principais ideias, inferir no sentido das palavras 

desconhecidas e principalmente ouvir o retorno dos estudantes, verificar o que estão 

pensando de todas essas questões, o que sabem, como reagem, quais as possíveis 

razões em caso de dificuldade ou ausência de identificação. 
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A dramaturgia surge como um elemento que já está presente em diversas 

culturas e épocas, desde as mais convencionais espécies de apresentações até as 

suas formas alternativas experimentadas ao longo dos séculos. É possível constatar 

que o contato com a arte em movimento desperta interesse para os registros escritos, 

ou seja, maior aproximação da leitura e também o incentivo de criação diante daquilo 

que é novo ou revisto. Diversos estudos que enfatizam um olhar subjetivo e reflexivo se 

estendem para a semiótica, a ética, a estética e a transposição da escrita para o 

material vivo, o elemento humano que vai para a cena levando uma ideia concebida.  

Em História Mundial do Teatro, Margot Berthold (2011, p.01) escreve que: 

 

O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas 
desde os primórdios do homem. A transformação numa pessoa é uma 
das formas arquetípicas da expressão humana. O raio de ação do teatro, 
portanto, inclui a pantomima da caça dos povos da idade do gelo e as 
categorias dramáticas diferenciadas dos tempos modernos. 

 

A pantomima, utilizada por séculos e até os dias atuais um dos referenciais de 

ensino de artes cênicas, seja para profissionalização ou para conhecimento na escola, 

é um teatro gestual, silencioso, que utiliza o mínimo de palavras e acrescenta em sua 

forma o uso de gestos por meio da mímica. Pode-se dizer que é a arte de narrar com o 

corpo. Assim, torna-se um elemento complementar da leitura, pois vem acompanhado 

daquilo que o estudante conheceu para depois transmitir. 

 É uma modalidade cênica que se diferencia da expressão corporal e da dança, 

por esta razão entra no projeto para que amplie uma nova possibilidade, sendo um 

elemento a mais, que basicamente é a arte objetiva da mímica, e por consequência, é 

também um excelente artifício para comediantes, cômicos, palhaços, atores, bailarinos, 

enfim, os intérpretes, cabendo ao contexto dos estudantes, para conhecer e sentirem-

se livres para escolher na montagem do Sarau. 

Nesta modalidade, ao estudarem o significado, os estudantes saberão que os 

pantomímicos precisam buscar a forma perfeita, a estética da linha do corpo, pois 

através do gesto tudo será dito, uma boa pantomima está na habilidade adquirida pelo 

pantomímico em se transfigurar no ato da interpretação, passando para a plateia todas 

as ações e mensagens pelos gestos. Mas não é esta perfeição que está em prioridade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
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no trabalho com os estudantes e sim o conhecimento, como uma das formas que 

poderão enveredar ou não e discutirem a respeito. 

A pantomima é considerada uma das artes que exige o máximo do artista para 

que este receba o máximo de retorno do público, ou seja, a atenção de quem assiste 

para que a mensagem seja passada devidamente. Desta forma, constitui também um 

desafio e uma das propostas de jogos para os estudantes buscarem suas formas de 

expressão. 

Por mais que seja difícil e trabalhoso introduzir a pantomima em um grupo que 

esteja acostumado com textos orais, em especial com os estudantes da escola pública, 

sempre é possível criar através da gestualidade do corpo, para tal é essencial que a 

leitura seja acompanhada e as conversas entre as turmas aconteçam. A pantomima 

costuma impressionar e chamar a atenção do público; por ser de fácil assimilação 

quando estabelece a mensagem, por chamar a atenção devido à variedade de cada 

intérprete, ou por ser praticamente universal, atravessando gerações, classes sociais e 

culturas diferentes, ela é bastante utilizada e pode ser uma aliada ao segmento em sala 

de aula, retirando também do clima habitual de mesas e cadeiras por várias horas. 

A utilização de práticas artísticas advindas da dramaturgia, mais diretamente o 

teatro, no processo de ensino sempre foi uma necessidade do ponto de vista do 

desenvolvimento da comunicação e da expressão. Com a evolução tecnológica, a 

dramaturgia alcançou outros meios por meio de roteiros para cinema, televisão, 

internet, programas empresariais, palestras motivacionais e de prevenção à saúde, 

estratégias de compra e vendas, estabelecimento de grandes parcerias comerciais, são 

muitas áreas nas quais pode-se encontrar em algum momento o traço da arte a serviço 

da sociedade. 

O ato de dramatizar também é referência no processo de aprendizagem e pode-

se afirmar diante da História, de doutrinação, como por exemplo, em rituais religiosos (a 

catequização no século XVI ilustra com propriedade esse fenômeno artístico), bem 

como a prática de ensino revelou uma linguagem quase universal para a produção de 

sentidos, interações de elementos, compreendendo o texto, o ator e o espectador e 

também as formas de manifestações culturais, ainda que muitas vezes tenham sido 
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atacadas, cooptadas e até mesmo proibidas, jamais foram extintas na educação, o que 

pode comprovar que o ensino aliado à prática artística possui um valor benéfico para os 

estudantes. 

O teatro nas escolas, por exemplo, gera reflexões que ao contribuir para o 

objetivo geral da ação efetiva do ensino e aprendizagem, resulta em outras ações 

conscientes em decorrência de um trabalho criativo e organizado ante uma sequência 

de encontros reflexivos que alimentam um reconhecimento da parte do estudante capaz 

de renovar e inovar conceitos e ampliar as visões de alcance. 

Ressalta-se que não está em questão a valorização de talentos ou ignorar a falta 

de tal atributo. Trata-se da valorização do processo que mobiliza o estudante a estar 

motivado em criar e contribuir com aquilo que sabe e virá ainda, a saber, mesmo o 

estudante que não vai para o palco como ator, que não encena e que não possui 

nenhuma obrigação de atuar, poderá reconhecer seu trabalho e sua criação ao 

participar do texto, das reuniões que irão determinar a montagem, o cenário, o figurino, 

a iluminação, o som, a divulgação, a organização, o trabalho cooperativo entre os 

grupos e as pesquisas de composição. Os objetivos descritos no documento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) consideram fundamental ocorrer 

atividades teatrais para o desenvolvimento individual e coletivo nas escolas. 

O vínculo vivo entre textos, autores e a criação de um trabalho indicam a 

transposição de uma constante renovação e simultaneamente a propagação de 

informações ao longo de gerações. Esse processo ocorre no ambiente escolar pela 

capacidade do estudante viver e mostrar, desempenhando, agindo e atualizando 

conceitos à medida que vai conhecendo novos caminhos e tomando para si o 

conhecimento desenvolvido. 

Sendo a linguagem parte integrante da sociedade, o aspecto artístico, estrutural 

e prático torna-se indispensável para tanto para a aquisição do conhecimento quanto 

para a participação dos mais variados contextos sociais que se referem à interlocução. 

Os conteúdos previstos possuem a proposta, como já mencionado no capítulo anterior, 

de ser mais do que um cumprimento de obrigações escolares e tenha um significado na 

presença da linguagem na vida, seja na formação profissional ou nos caminhos de 

realização pessoal. 
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As teorias educacionais que se coadunam no que diz respeito às situações 

diversas que estimulam os estudantes à busca do conhecimento vão ao encontro da 

pesquisa, que incentiva o processo de criação no sentido de proporcionar um 

desenvolvimento que valorize as ações humanas, o que é possível encontrar na área 

da literatura e da dramaturgia, pois ambas possuem a ação como cerne de suas obras, 

com o conflito presente para observar, conhecer e interagir a maneira como as 

personagens atingem ou não seus objetivos. 

A arte inerente ao ser humano representa a vida, fornece múltiplos significados, 

a pesquisa indica um olhar para a habilidade do estudante na escola pública de estar 

em contato com a literatura e conhecer suas próprias potencialidades, estar envolvido 

de forma consciente, sabendo do uso das palavras, expressões, manifestando sua 

maneira de pensar e agir dentro do ambiente coletivo para uma espécie de contribuição 

ao seu próprio desenvolvimento que resulta na contribuição entre a sociedade, pode-se 

definir como um avanço que ultrapassa a finalidade da formação profissional. 

Ao transportar as atividades literárias para o ambiente da dramaturgia, há uma 

nova experiência estética que pode contribuir para a sociedade, o contato com 

diferentes gêneros, o desenvolvimento de habilidades e a possibilidade de confrontar 

ideias, estabelecer hipóteses e comparar pontos de vista capazes de produzir artigos 

de opinião que terão uma utilidade que não ficará sob um limite de nota escolar, um 

domínio maior da linguagem propiciará novos horizontes, tomadas de decisões e um 

novo olhar a respeito do mundo. 

 Sobre a ação de realizar uma atividade como o Sarau Literário, há que se 

definirem para a pesquisa, alguns conceitos relacionados ao processo de literatura e 

dramaturgia na escola pública, dentre eles estão as definições de apresentação, 

representação e interpretação destinados ao trabalho com os estudantes desde a 

leitura compartilhada, durante a etapa de compreensão textual, que inclui, além das 

conversas em sala de aula, atividades de pesquisa, nas quais os estudantes verificam o 

significado de tudo que ainda não conheciam ou saberiam definir: 

 

a) Apresentação: a princípio pode-se definir a palavra como uma aparência 

externa, de acordo com Houaiss (1999) “um aspecto, vista, na presença de, mostrar, 
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exibir, expor, aduzir, dar, manifestar, expressar [...] ser presente”. São muito amplas as 

definições que ao longo do tempo ganharam sentidos de acordo com a situação. Sobre 

apresentar cenicamente, Stanislavski (1982) exemplificava em suas aulas que “muitos 

atores cometem erros na definição física da palavra como matéria fundamental, e tal 

ação leva a cena a uma espécie de apresentação limitada, pois a mesma permanece 

no estado de mostra e não propriamente de uma apresentação, que traz uma 

representação, contendo a interpretação de um tema proposto e desenvolvido”. 

 Ao trazer esse conceito para não atores, ou seja, os estudantes na sala de aula, 

temos uma referência que aproxima o trabalho de sala de aula como algo possível, 

diferente de colocar a turma dentro de um esquema obrigatório e sufocante. Abre-se 

uma galeria de escolhas nas quais o estudante, como protagonista, descobre que 

mesmo os profissionais da área tem as suas dificuldades, fator que humaniza e 

desmistifica a ideia de que estão distantes de realizar ações que muitas vezes estão 

internalizadas e totalmente cabíveis em suas vidas. 

 

b) Representação: Em Ferreira (2000), a palavra é definida como a “imagem ou 

reprodução de algo, exposição, denotação, desempenho de funções, fazer às vezes 

de”, ou seja, não apenas mostrar, como na apresentação, mas simbolizar como 

elemento mais atuante. 

Para Stanislavski (1982), a diferença entre apresentar e representar é que: “a 

apresentação é um termo que pode significar desde a amostragem de algo até a 

introdução de uma pessoa, um ser ou mesmo um objeto. Já a representação contém 

signos que são identificados pelo espectador, porém estão contidos na apresentação”, 

logo, o que se representa vem junto o que se apresenta, mas em ações distintas. 

Kusnest (1974) indica que tais palavras, apresentação e representação, embora 

sejam muito próximas no Brasil, não são sinônimas e podem ser compreendidas por um 

meio de associação que compreende a chamada “leitura lógica”, pela qual o estudante 

que tem contato com a arte sempre deve questionar, ainda no trabalho de texto, antes 

dos ensaios práticos, o que o autor pretende com o tema, qual a intenção, o objetivo e 

depois comentar as ações como se fosse a personagem. Desta forma, a partir da 

formulação do trabalho após a leitura compartilhada, será possível visualizar e 
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identificar na mediação aquilo que forma uma apresentação e o que se torna uma 

representação. 

 

c) Interpretação: Conceito que inicialmente nos leva a pensar que se trata de uma 

atividade exclusiva para pessoas que estudam artes cênicas e profissionais da área, 

mas que deve ser mencionado na pesquisa devido à etapa na qual o estudante mantém 

contato com a montagem de cenas literárias, abrindo espaço para quem possui 

identificação com a ação de interpretar e também para mediar e compreender os 

demais estudantes que não possuem a identificação, mas que irão contribuir com 

outras funções no trabalho coletivo e participar da montagem com elementos de suas 

habilidades. 

Ferreira (2000) explica ser uma palavra definida como ajuizamento de atenção, 

explicar ou declarar o sentido de algo, tirar de indução ou presságio. Houaiss (1999) 

traz a definição de entendimento, escrito, lido ou falado, amplamente estendido para 

diversos conceitos de inúmeras áreas. Pavis (1996) exemplifica a interpretação como 

abordagem crítica pelo leitor ou pelo espectador do texto e da cena, preocupando-se 

com o sentido e a significação, para que a mesma concerne tanto ao processo da 

produção do espetáculo pelos autores, quanto ao de sua recepção pelo público. 

Para Kusnet (1974), interpretar é viver, é possuir de seu interior a vida da 

personagem para que seja verossímil ao espectador. Para atingir esse objetivo, é 

necessário ter uma comunicação emocional que, em seu estado puro, existe na vida 

real e também possa descobrir processos inconscientes que levam o estudante de arte 

a agir sob influência do seu subconsciente, de acontecimentos e sentimentos factuais. 

Pavis (1996), posteriormente, divide o termo em três aspectos: A interpretação 

da encenação, na qual a representação requer um trabalho de dramaturgia previamente 

para escolher o que a obra poderá valorizar em cena, pensando na época, nas 

circunstâncias da encenação e no público ao qual se dirige a representação. 

Em seguida, temos a Interpretação do Ator, caracterizada pela variante de um 

jogo estabelecido com regras e previsto pelo autor para transpor a obra, até a recriação 

total, partindo de materiais disponíveis. Ao seguir a opção do jogo do autor, o ator não 

assume sua função de utilizador e transformador de uma mensagem transmitida, 
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limitando-se a uma marionete humana. Já na recriação, a interpretação do ator torna-se 

o local de se fabricar totalmente a significação, produzindo os signos como estruturação 

e produção de um sistema preexistente e não como consequência. A interpretação 

nesse contexto é a própria matéria do espetáculo. 

O terceiro aspecto é a Interpretação do Leitor ou do Espectador, que organiza a 

diversidade das possíveis leituras de uma mesma obra. A interpretação engloba a 

representação nos sistemas exteriores de uma época, de uma história e de uma 

abordagem subjetiva do espectador. O trabalho crítico sobre o texto ou a cena faz a 

escolha entre a busca de um centro de gravidade e a multiplicação de seus trajetos 

interpretativos e das possíveis tendências artísticas. 

 

 
Fig. 1 Etapas cênicas. 

 

Quais as razões de trazer para esta pesquisa tais conceitos? O motivo principal é 

tornar o professor cada vez mais atualizado, embasado e consciente das metodologias 

e experiências existentes para saber lidar com os estudantes, conhecendo 

possibilidades para aplicar atividades que envolvam o processo criativo em sala de aula 

e estimule a circulação de informações e opiniões. 

Apresentação

Representação

Interpretação
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O contato com as produções artísticas permite o conhecimento de pessoas em 

diferentes momentos, de acontecimentos decisivos para a história e automaticamente 

para o quadro atual da sociedade. Esse entendimento sequencial é um elemento 

riquíssimo para despertar e manter o interesse do estudante nas atividades e 

caracterizar um verdadeiro grupo de estudos, uma turma que produz e não fica 

apaticamente à espera das palavras dos professores que muitas vezes não atingem o 

objetivo do êxito do processo de ensino e aprendizagem quando verificada a 

assimilação dos conteúdos ao longo do ano. 

Uma sugestão que a pesquisa revelou, foi o fato de ser interessante que todo 

professor fizesse aulas de teatro, nem sempre para “desinibir” ou “atuar”, mas para 

utilizar algumas convergências muito salutares para a profissão, tais como o 

desempenho na relação com os estudantes, a amplitude cultural e a diversificação da 

aula, que muitas vezes tende a cansar mutuamente se o convívio for maçante. 

E o que deve ser feito então? Qual seria a “saída” para conseguir atingir a meta e 

cumprir o verdadeiro propósito de lecionar? Certamente não há uma resposta única e 

objetiva como se fosse um molde para todas as unidades escolares de todos os 

lugares, é sabido por muitos que o local, a época, a comunidade, a idade e as 

condições variam e devem ser levadas em conta, mas há um princípio muito notável 

que a pesquisa ao longo das referências e das práticas revelou: a mediação do 

professor e a valorização do estudante como ser producente modifica beneficamente o 

convívio e abre portas para o diálogo e o estabelecimento de relações sociais 

possíveis, e esse caminho foi acompanhado pela experiência da literatura com a 

dramaturgia. 

A proximidade da literatura e a realidade geraram uma linguagem utilizada nos 

textos que foi modificando ao longo do tempo, mais direta e objetiva, as vanguardas 

culturais refletiram de diferentes formas as mudanças ocorridas no cenário artístico, o 

que gerou a criação de movimentos com novas referências, capazes de dialogar as 

linguagens, um exemplo é a adaptação de um clássico para os dias atuais, sem perder 

a essência, mostrando a sua atemporalidade e a mensagem que pode ser 

perfeitamente absorvida no cotidiano dos estudantes. 
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As reuniões pedagógicas na escola pública ressaltam constantemente a função 

do ambiente escolar em desenvolver estratégias que permitam um aprofundamento e 

aprimoramento do contato com a leitura e a escrita no sentido de uma formação que 

possa interagir entre diferentes áreas do conhecimento; logo, a pesquisa aponta que os 

estudantes são motivados quando estão em contato com obras literárias 

contextualizadas à realidade em que vivem, tendo suas potencialidades acionadas. 

A formação cultural e social do estudante também é vista quando comentam 

sobre o que leram, observam pontos de vista e aspectos que anteriormente trabalhados 

em sala de aula, as situações de produção e recepção, o que promove uma articulação 

mais abrangente de tudo que se aproxima do conceito humanista, tanto pelo fator 

autônomo quanto pela sociabilidade bastante significativa para os caminhos dentro e 

fora da escola. 

A variação de gêneros no estudo da literatura é outra vertente que a pesquisa 

encontra na relação com a dramaturgia, conforme as sugestões dos gestores ao longo 

de estudos, os textos variados e transpostos para um ambiente de criação mobilizam o 

desenvolvimento das habilidades, mesmo diante de uma complexidade encontrada nos 

primeiros momentos, o leitor participativo aguça suas percepções e assimilação de 

conhecimento na interpretação textual, organizada pela intencionalidade da mediação, 

a articulação da escrita e sua relação com outras linguagens produzem resultados que 

avançam a rudimentar ideia de “lição a ser feita” como uma obrigação limitada. 

Relações entre textos também incluem a liberdade para a escolha no momento 

da montagem do sarau. Cada turma possui uma identificação dependendo da situação 

e da realidade em que vivem, ao exercitar também o gosto pessoal, aprendem também 

a desenvolver definições, tanto na desenvoltura para falar como para escrever. 

No mundo contemporâneo, os efeitos de massificação na literatura surgiram 

numa via de mão dupla nos meios de comunicação. Se, por um lado, essa massificação 

abriu espaço para uma leitura de “moda”, controversa e alvo de muitas críticas, como os 

chamados “Best Sellers”, por outro, a prática da leitura jamais é desprezada ou 

inutilizada, mesmo em livros considerados comerciais e não literários. O entendimento 

de uma trama sempre requer um conhecimento que tornará o prazer do leitor maior 

quanto maior for a sua potencialidade aquisitiva de experiência e cultura.  
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Se entendermos que grande parte dessa potencialidade aquisitiva pode ser 

adquirida no ambiente escolar, a função do ensino e aprendizagem enriquecidos e 

motivados por uma finalidade construtiva rende muitos bons frutos nesse processo de 

trabalho. A literatura aplicada à prática da dramaturgia mostrou uma reinvenção da 

linguagem bastante prazerosa na construção de atividades e suas realizações. 

Os agentes do discurso, leitores, autores e obras possuem uma modificação na 

indústria cultural que, apesar da qualidade ser até discutível diante de uma análise 

intelectual, contribuiu para o espaço das grandes obras, tornando uma questão 

polêmica de grande margem de exploração no estudo realizado na escola. A formação 

de opiniões valoriza a criação da parte do estudante, ao lidar com a experiência da 

dramaturgia em decorrência da leitura, trazendo a inspiração pessoal e a vontade 

crescente de traduzir cada vez mais e expressar o momento em que vivem, gerando 

novos registros para observações futuras. 

O desenvolvimento pessoal é algo que pode ser definido na escola como um 

processo contendo uma busca de aperfeiçoar as capacidades, entre as quais, pensar, 

agir e atuar em sociedade, atribuindo significados, pertencendo aos ambientes nos 

quais o ser humano é inserido, construindo suas escolhas por meio das referências, o 

pensamento autônomo, exercendo a cidadania consciente de um mundo repleto de 

diversidades, culturais, sociais, econômicas, que são grandes símbolos de uma luta 

para a inserção e harmonia evolutiva, ao pesquisar como é possível estabelecer o 

contato das obras literárias na escola, trabalhando os elementos dramatúrgicos que 

incentivam a criatividade e possibilitam a liberdade de escolhas. 

A valorização das habilidades desenvolvidas pelos estudantes por meio das 

atividades previstas no currículo oferece maior acesso à cultura, maior participação e 

um incentivo tanto da liberdade de escolhas com argumentos próprios mais 

consistentes, com mais autonomia para decisões, quanto para uma interação social que 

acompanha a atualização de conceitos e permite uma busca por uma convivência 

possível entre a sociedade heterogênea ao priorizar o respeito e o direito de expressão 

de cada um sem prejudicar o outro. 

Tal procedimento foi acompanhado na pesquisa pelo reconhecimento de textos 

estudados nos quais a opinião de um autor estava implícita, seguida de um conjunto de 
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valores e o desenvolvimento de atitudes críticas significativas para uma situação em 

determinado período, que, dependendo do fator, pode ter como resultado um efeito 

atemporal, além de responder algumas questões colocadas pelos gestores nas 

atividades de planejamento como “que projeto cultural pode ser construído na escola? 

Quem são os sujeitos a serem atingidos e que escolhas são prioridade no processo do 

estudante na escola?” Ao desenvolver atividades dinâmicas e voltadas para uma 

análise humana, a construção permite abordagens e aprofundamentos temáticos mais 

consistentes. 

O Brasil, em relação aos valores da sociedade contemporânea, passou por 

significativas mudanças de uma forma tão rápida na primeira década dos anos 2000 

que trouxe uma qualidade de informação muito maior e mais acessível, fator de alta 

relevância para conversar em sala de aula sobre literatura, sobre leitura e sobre o 

processo de dramaturgia na atividade escolar, por esta razão é possível reforçar o 

aspecto multi e transdisciplinar que beneficia o ensino e aprendizagem. As obras lidas e 

as discussões incluem temas que permeiam a sociedade e afetam diretamente a vida 

dos seres humanos, ponto de identificação que envolve o trabalho coletivo e o torna 

mais encorpado no desenvolvimento das ideias e práticas. 

Esses temas envolvem o consumismo, os movimentos contra as formas de 

discriminação, o avanço tecnológico e científico na vida das pessoas, os conflitos 

políticos, a globalização da economia, as grandes corporações internacionais que 

dominam a integração dos mercados mundiais, entre outros, podem, ao primeiro 

instante, parecerem complexos para uma turma estudantil. Todavia, mascarar os 

acontecimentos é escapar de uma responsabilidade pertencente a cada indivíduo, 

portanto, os temas encontrados nas obras e a relação existente com a atualidade, no 

mínimo comparativa, é parte introdutória de uma atividade que não se limita ao 

movimento lúdico, é uma forma de inserção social, ao colocar em funcionamento o ato 

de argumentar e elevar as formas de criação. 

A ação de criar é parte dos seres humanos, importante para o desenvolvimento, 

para o conhecimento e para as relações com o mundo, tornando assim uma 

necessidade que deve ser estimulada e reconhecida, pois as reações subjetivas ao 
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meio tornam a arte algo expressivo, não apenas como apreciação, mas principalmente 

como uma nova amplitude da vida. 

A capacidade de conceber sempre com surpresa a ação preestabelecida, como 

se fosse inesperada torna-se um dos principais elementos das outras ações 

decorrentes do processo de dramaturgia, a interpretação, por exemplo, sob o aspecto 

criativo dos estudantes estimulados, a influência do estado de criar, como uma árvore 

frutífera, a atividade que reúne literatura e dramaturgia ramifica-se para diversas 

extensões do Sarau Literário: declamações, récitas, adaptações nas quais a escrita é 

exercida, música, confecção de cenários e figurinos, operação de luz, operação de 

som, divulgação, todas capazes de fornecer aos estudantes pontos de identificação e 

ampliar possibilidades que desenvolvam seus potenciais artísticos além das 

circunstâncias estabelecidas.  

As oportunidades de experimentar novas estéticas no estudo da literatura 

ganharam o aspecto de construir sentidos com o trabalho conjunto da ação proposta 

pela dramaturgia, pois resgata a literatura, por incentivar um contato de retomada, sem 

se tornar cansativo. Ler e reler com objetivos traz maiores opções de entendimento e 

consequentemente do estudante planejar suas propostas ao partir para a dramaturgia, 

com aspectos reflexivos, reavaliando e relacionando aquilo que entendeu para uma 

apresentação de um produto cultural. 

O teatro atual está além das salas de apresentação, surgindo nas escolas, nas 

empresas, nos eventos comemorativos, nas ruas, como disse Ernst Cassirer (1987, p. 

235): “A arte dramática descobre uma nova amplitude e profundidade da vida”. 

Todas as realizações dos seres humanos são marcadas pela postura que este 

ocupa diante dos fatos da vida. É notório que a sociedade no século XXI possui uma 

complexidade que atinge principalmente os jovens, tais como a competitividade, a 

insegurança em relação ao futuro profissional, em muitos casos a falta de apoio familiar, 

a desigualdade social. Uma realidade que necessita de novas maneiras de interpretar 

situações, inclusive para os professores, a necessidade de buscar novos caminhos 

para educar. 

A literatura e o teatro representam elementos de grande importância no 

desenvolvimento humano, social e individual, além de necessário à vida intelectual. A 
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literatura traz registros, fornece criação, discute, aborda, reinventa, e o teatro produz, 

constrói formas que expressam o sentimento humano. Ambos, literatura e teatro 

tornam-se formas permanentes, com pontos de convergência, aliam-se no propósito de 

englobar diferentes modalidades artísticas, artes visuais, música, dança, combinadas 

em uma expressão dinâmica ou sugerida, uma linguagem que pode unir letras e 

palavras com vozes, formas e sons, trazendo uma espécie de leitura de pensamentos e 

de emoções. 

Ao entender que a noção de linguagem tem uma atividade social e interativa, há 

uma reflexão sobre a análise do painel atual relacionado às práticas escolares, e esse 

interesse em investigar e aprimorar os acertos ocorridos com muitos profissionais da 

área literária e artística trouxe muitas questões, polos de divergência e também a 

descoberta de que é possível trabalhar na escola pública com o potencial crescente do 

estudante. 

Quando falamos de análise dos gêneros textuais na relação da fala e da escrita, 

há uma proximidade entre as linguagens do estudo literário e a dramaturgia, pois se 

utiliza a leitura como base para depois produzir uma atividade escrita e posteriormente 

a oralidade, e nesse contexto as características da comunicação revelam práticas 

sociais, encaminham funcionalidades que poderiam ser até então desconhecidas e 

representar ações que se identificam nos costumes, no cotidiano e na distribuição de 

estruturas que as atividades comunicativas proporcionam. 

Desde o ano de 2003 trabalhando na escola pública, sendo que a partir de 2005 

como professor efetivo na Rede Estadual, e há nove anos na Escola Estadual Plínio 

Barreto, fui aprovado no Mestrado em Letras tendo como objetivo pesquisar 

metodologias de ensino de literatura com dramaturgia para a Rede Estadual, a fim de 

proporcionar uma contribuição nas ações pedagógicas, a partir do contato dos 

estudantes com as atividades expressivas dentro dos conteúdos previstos. 

Paralelamente ao trabalho de professor, também sou formado em Artes Cênicas, 

realizando trabalhos como ator de teatro em montagens profissionais, fazendo cursos e 

oficinas, inicialmente obtive minha formação por meio de um curso profissionalizante, 

antes do ensino superior e posteriormente ao curso de Letras cursei e concluí uma pós-
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graduação em Artes Cênicas com a monografia Eugênio Kusnet: Uma Experiência 

Sobre o Método Stanislavski. 

Em toda minha carreira não dissociava as profissões de ator e professor, sempre 

observei pela ótica de que existe uma relação muito clara entre ambas, pois em sala de 

aula utilizamos recursos do teatro, tais como postura, voz, prontidão, atenção e o 

contato com as pessoas. Nos palcos, também existe o contato essencial com a plateia. 

Nosso maior objetivo é estabelecer uma comunicação competente, é para os 

espectadores que apresentamos nosso trabalho e recebemos de volta as reações. O 

público, seja de qual origem, interage com o que assiste. Diferente do que pode se 

pensar, e maior prova desta afirmação é que, ao longo da pesquisa, observei como os 

estudantes recebem um trabalho dramatúrgico e constroem suas argumentações a 

medida que conhecem o que tiveram contato com mais profundidade, conhecendo as 

palavras, o contexto, tempo, espaço e proposta cênica. 

Durante minha graduação de Letras desenvolvi como Trabalho de Conclusão de 

Curso a monografia intitulada As Atividades Culturais como Mediação no Ensino e 

Aprendizagem, no qual abordava o quanto sempre foi gratificante trabalhar com os 

estudantes dentro e fora em sala (por meio de visitas aos locais de acervo de cultura), 

indicando possibilidades e ressaltando a importância dos registros históricos para a 

formação atual. 

Alguns anos depois, já atuando como professor efetivo durante a semana e 

como ator de teatro em algumas temporadas nas quais conseguia conciliar ensaios e 

preparação de aulas, percebi a identificação existente entre a dramaturgia e o ensino 

na escola pública, de forma agradável, pelo prazer de realizar um trabalho que possui 

características transformadoras. 

E por que motivo escolher a dramaturgia como forma de ensino nas aulas de 

literatura? Porque as artes cênicas trabalham aspectos emocionais, cognitivos, motores 

e sociais, a expressividade e a imaginação, sendo um caminho para incentivar os 

estudantes a criar e interagir, estabelecer uma relação com o mundo e seus conteúdos 

abordados na escola, trazendo um aspecto de autonomia, na medida em que vão 

conquistando informações e sentindo-se mais seguros com as propostas de criação, 
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como Vygotsky (2005, p. 74) afirmou: “A capacidade para regular as próprias ações, 

fazendo uso de meios auxiliares atinge o seu pleno desenvolvimento na adolescência”. 

Em 2007 concluí minha pós graduação em Artes Cênicas com a monografia 

intitulada “Eugênio Kusnet: Uma Experiência Sobre o Método Stanislavski”, na qual 

pesquisei com intensidade a técnica de interpretação desenvolvida a partir do método 

de Constantin Stanislavski, e no Brasil trazida pelo dramaturgo Eugênio Kusnet. Dentre 

as características mais relevantes para o estudo, está o fato dos processos naturais que 

regem uma ação na vida real, para depois transpor os acontecimentos adquiridos e 

utilizá-los no trabalho de interpretação. 

Na busca de aliar o conteúdo programático às novas metodologias de ensino, 

procurei o que existia em comum nos meus projetos anteriores, de graduação e pós-

graduação, ou seja, atividades culturais e o método de ensino da dramaturgia e 

desenvolvi na escola o Sarau Literário, no qual os estudantes fizeram as pesquisas em 

grupos, dividiram as funções e apresentaram o que produziram. O projeto foi muito 

apreciado pelos estudantes porque não ficou caracterizado apenas como uma cena 

teatral ou um seminário. Cada membro teve uma espécie de missão para cumprir, 

desde que não tivesse o aspecto de sofrimento, para tanto, trabalhamos em sala de 

aula como faríamos, de forma que a pesquisa e a montagem do Sarau pudessem trazer 

algo interessante. 

Em nossas reflexões no momento da mediação em sala de aula, sempre 

acompanhamos o conteúdo programático e trazia o máximo de informações da vida 

cotidiana que tivesse algo relevante à situação de aprendizagem, jornais e revistas que 

falavam de profissão, de formação escolar, mostras culturais e até mesmo notícias 

sobre o andamento do Brasil e outros países como uma forma de observar o 

comportamento humano e sua relação com a arte, a educação e a cidadania. 

As apresentações foram realizadas no teatro da Escola Estadual Plínio Barreto, 

um espaço hoje orgulhosamente preservado pelos estudantes, desde o programa de 

projetos iniciados pela professora de artes e mantidos de maneira interdisciplinar por 

outros professores, estabelecendo uma relação mais harmoniosa e positiva entre a 

escola e sua clientela. 
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A escola pública oferece possibilidades para que ocorram as interações entre 

pessoas diferentes em um ambiente multicultural. Um meio diversificado necessita de 

propostas diferenciadas, ações que privilegiem a prática da tolerância no confronto de 

valores éticos, linguísticos, morais, religiosos, econômicos e sociais distintos. 

Sob o ponto de vista de que um projeto deve ter como característica básica um 

objetivo compartilhado por todos os envolvidos, que possibilita o planejamento, a 

divisão de responsabilidades, os conhecimentos específicos relativos, o 

desenvolvimento de capacidades e procedimentos, a execução das atividades de 

literatura tendo como instrumento a dramaturgia estimula o trabalho em grupo, valores, 

atitudes, dimensão de tarefas e a verificação da produtividade em relação a outras 

atividades outrora vistas como convencionais. 

Os trechos de obras teatrais, por exemplo, integrantes do Caderno da Secretaria 

do Estado da Educação, indicam uma interdisciplinaridade, pois é possível examiná-los 

em diferentes ângulos, observar a frente metodológica de cada área do conhecimento, 

o que torna viável a articulação dos conteúdos escolares, acompanhar a vivência das 

experiências de aprendizagem dos estudantes de maneira significativa.  

A distribuição do trabalho em equipe exerce uma importância no 

desenvolvimento das atividades relacionadas à dramaturgia, pois nem todos os 

estudantes irão transformar o produto dramatúrgico, antes concebido no papel, na 

frente do palco ou local escolhido que esteja disponível para a apresentação. Trata-se 

do segundo momento, seguido da leitura compartilhada, que irá definir as funções dos 

participantes, por meio de reuniões temáticas, o entendimento de formação de quem 

apresenta e quem está na plateia, a formação de público, os objetivos do Sarau 

Literário e das atividades relacionadas, ressaltando o conhecimento da literatura, as 

principais finalidades, observação da compreensão do conceito e das ações realizadas. 

Quanto aos passos da relação literatura e dramaturgia, nota-se que há uma 

necessidade de critérios a serem definidos que relacionem a proposta no momento da 

construção do Sarau, para que todos os envolvidos saibam claramente que existe um 

caminho de informações e conhecimento para ser trilhado e compreendido de maneira 

objetiva. Os jogos teatrais direcionados para a atividade escolar são bem vindos para 
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colocar em prática muitos tópicos que surgem por escrito no plano de aulas e nas 

primeiras sondagens pós-leitura. 

Estabelecer contato com os autores que obtiveram êxito nas práticas afins 

também é uma referência para o momento da pesquisa do Sarau, que fornece 

motivação e a ciência da parte do estudante de que não se trata apenas de um 

exercício ou uma obrigação escolar, mas sim de algo que pretende apontar ideias e 

mostrar o vem sendo feito no mundo fora da sala de aula, seja nas artes ou nos 

diversos ambientes profissionais que se utilizam de meios derivados da literatura e a 

dramaturgia, para incrementar ou desenvolver projetos de grande porte, um exemplo 

são as palestras motivacionais e preventivas sobre qualidade de vida nas empresas. 

Uma das etapas dos grupos de estudantes para a montagem do Sarau Literário 

inclui pesquisas sobre os conceitos precursores da literatura e a dramaturgia no 

ambiente educacional e as tendências atuais escolhidas pelos estudantes, por meio de 

músicas, autores e obras que pertencem à geração vigente, seguindo de conversas em 

aula sobre as impressões e mediar características históricas relevantes. 

De igual importância também surge a indagação e devolutiva sobre o que existe 

a respeito do tema, em diferentes épocas e locais, sob uma finalidade comparativa que 

observa uma possível evolução e aspectos consideráveis, o que já foi realizado em 

termos de sarau utilizando elementos da dramaturgia. 

Em A Personagem de Ficção, Anatol Rosenfeld afirma que “na acepção lata, 

literatura é tudo o que aparece fixado por meio das letras” (2011, p. 11), o que amplia o 

conceito, sendo tão diversificado que não pode ser exemplificado em apenas um 

campo, este fator em sala de aula é muito bem aproveitado devido à possibilidade de 

mostrar diferentes formas de literatura, derivando conversas muito pertinentes durante o 

processo de leitura compartilhada, ao verificar dentre os estudantes que fazem uso da 

leitura de forma espontânea, além das atividades escolares, o que eles consideram 

como literatura ao conhecerem melhor o termo, e também aqueles que não costumam 

ler receberem um incentivo a mais para buscar a leitura como um novo ponto 

referencial de conhecimento. 

Os gêneros literários, sendo atividades que discursivamente estão socialmente 

relacionadas aos diversos modos de expressão humana formam uma espécie de 



 

66 

 

 

complementaridade capaz de aliar a experiência do estudante até então e o contato 

com a leitura, desde o levantamento das palavras, das citações de local, de época 

quando possível, de um determinado movimento, agregam benefícios consideráveis no 

trabalho escolar, o estudante cada vez mais consciente tende a questionar mais, a 

desenvolver mais e ter escolhas em seus caminhos mesmo fora da escola, ao 

concluírem o ano letivo. 

 Muitas vezes em sala de aula perguntei a vários estudantes que se mostravam 

inicialmente insatisfeitos, o porquê de não gostarem ou realizarem as tarefas propostas, 

no princípio vinham respostas evasivas, quase silenciadoras, ou simplesmente gestos e 

expressões faciais. Aos poucos e pacientemente, tentei compreender as razões e fazia 

outras perguntas como sugestão de resposta, mas não respostas óbvias que iriam 

colocar palavras em seus dizeres, arriscava possibilidades, tais como: cansaço, 

incômodo, vontade de sair do ambiente, dificuldade, até chegar, sem pressionar, em 

alguma resposta quando o estudante percebia que estava interessado em ouvi-lo.  

O passo seguinte foi, novamente com muita paciência, procurar os motivos 

daquela resposta, estabelecendo uma conversa que não era séria demais para parecer 

uma bronca, mas que não se aproximasse nem um pouco de uma brincadeira, um meio 

termo que caracterizasse a aula; o entendimento, a compreensão, para depois chegar 

ao texto, em algumas aulas eu utilizei o material disponível na escola de vídeos sobre a 

importância da língua portuguesa em que apresentam entrevistas e comentários de 

diversas pessoas de diferentes áreas depondo sobre a influência da leitura, em especial 

a literatura, em suas vidas. 

Não há dúvidas que nunca foi fácil, mas tornou-se possível, guardadas as 

proporções de lidar com diferentes temperamentos e sempre buscando a ocasião 

favorável; as respostas mais próximas entre si caíram numa mesma via que por sua 

vez, não foi difícil diagnosticar pedagogicamente os motivos: falta de conhecimento. Eis 

a parte da pesquisa que moveu como um grande motor o desejo de levar aos 

estudantes uma série de informações que pudessem ser esclarecidas em sala de aula 

e em atividades de pesquisa, para chegar ao momento de criação do estudante na 

escola, resultando no sarau literário composto pelo contato direto com a literatura e a 

dramaturgia. 
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As atividades escolares que são realizadas pelas propostas dos Cadernos da 

Secretaria da Educação sempre apontam uma busca da parte dos estudantes para que, 

de modo crítico, possam inferir nos temas e assim participarem efetivamente das 

criações e tomem para si o espaço como algo que lhes pertencem para que venham a 

crescer sob o ponto de vista educacional e na formação da cidadania, conscientes de 

uma margem de autonomia que permite ir mais além do que opinar, uma busca própria 

que pode construir em médio prazo, novas tendências e rumos para o campo 

profissional coexistente nas manifestações socioculturais, trazendo a bagagem do que 

conheceu para seus dias atuais. Assim, a leitura compartilhada, na qual estarão 

avançando uma etapa do processo da construção do sarau literário, é uma das marcas 

decisivas para um trabalho que pode vir a ser uma evidência em termos de projeto do 

papel para a prática em pouco tempo. 

A escola contemporânea na sociedade brasileira requer uma ação que apresente 

dinamismo da parte de toda equipe gestora, acompanhando a evolução dos tempos e 

analisando de forma crítica as possibilidades, para tanto, colaborar na formação do 

corpo docente e discente com práticas reflexivas são muito bem vindas para os 

processos formativos. O trabalho de equipe cada vez mais requer uma comunicação 

em sintonia, que não seja afetada por parcialidades e ao mesmo tempo receba 

argumentos diversos, para priorizar no ensino as bases estabelecidas pelos gestores, 

com enfoque na harmonia social para a formação de estudantes pensadores e 

atuantes. 

A complexidade do desenvolvimento das forças produtivas muitas vezes levam a 

questionar os objetivos, as finalidades de uma formação voltada para o universo 

profissional, remetendo a campo de trabalho e qualificação no ambiente econômico-

social, mas a escola vai além de um treinamento voltado para um fim, o que indicou a 

pesquisa durante todo o processo revela que a formação estudantil é marcada por uma 

compreensão humana que vai do entendimento do indivíduo como expressão, 

constituindo sua experiência de vida e a experiência que agrega derivada de seus 

conhecimentos. 

Sob este ponto de vista, a necessidade da pesquisa e a observação de sua 

aplicabilidade, efeitos e razões para ser colocada em prática e continuar em face de 
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uma metodologia qualitativa, torna-se um objeto de estudo e um grande viés de 

conteúdos para o ambiente pedagógico, reunindo a literatura e a dramaturgia em torno 

de uma série de atividades estimulantes e incentivadoras da busca do conhecimento 

pelo estudante e reativando o processo de ensino e aprendizagem com ênfase no 

atendimento à educação e formação discente e uma prática reflexiva do corpo docente 

para a elaboração de propostas e acompanhamento sempre atualizado da realidade 

local, efetuando a mediação requerida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

O desenvolvimento da imaginação por meio de atividades escolares evoluiu com 

as práticas mais liberais de educação que deram espaço às encenações e recursos 

trazidos pelos estudantes, como o uso de instrumentos musicais, canto, dança e 

manifestações de artes plásticas que hoje em dia não se limitam mais a pequenos 

cartazes ou colagens. As propostas que envolvem literatura, dramaturgia e até mesmo 

o teatro em si apresentam argumentos benéficos a respeito do desenvolvimento 

humano e a motivação para o conhecimento que compõe uma experiência cultural que 

avança o universo contemplativo.  

Um exemplo, na atividade após a leitura, foi a respeito de muitas definições de 

palavras, procuramos entre os professores conversar para que houvesse maiores 

orientações para o uso dos dicionários, não apenas como consulta, mas também para 

que soubessem relacionar o sentido mais adequado. A palavra ação foi uma das mais 

discutidas para a montagem do sarau, quando pensamos como seriam apresentadas 

as cenas que estavam inicialmente no papel. 

 Conforme Pavis (1999, p. 04), “a ação está ligada, pelo menos para o teatro 

dramático, ao surgimento e à resolução das contradições e conflitos entre as 

personagens e entre uma personagem e uma situação”. Tal definição veio com muita 

propriedade durante as aulas, pois foi discutido a respeito do sentido da ação 

relacionado às propostas de montagem. 

Diferente de épocas anteriores, o acesso ao conhecimento tornou-se muito mais 

possível e prático, fato que deve ser observado com positividade no que diz respeito à 

escola pública quando se questiona sobre condições e ferramentas de trabalho. É 

notório que, em diversas regiões, e sob as mais variadas situações, as escolas públicas 

não podem ser analisadas de maneira uniforme.  
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Ainda que seja esta a conjuntura, a pesquisa indica um crescimento significativo 

quanto às possibilidades de trabalhar em sala de aula a literatura sob pelo menos cinco 

itens: a) definição; características b) contexto histórico; c); autores; e) obras, que 

durante o processo de montagem do Sarau Literário estarão assim distribuídos na fase 

inicial da pesquisa. 

 

Fig. 2 Itens a serem estudados pelas turmas. 

 

a) Definição: Ao solicitar para os estudantes a pesquisa de um determinado gênero 

literário, é imprescindível que desde o princípio as definições estejam bem explícitas e 

orientadas posteriormente em sala de aula. Um exemplo: Classicismo; o significado 

pesquisado em fontes diversas e trazido para uma discussão inclusive a formação da 

palavra, é um momento muito rico para uma contextualização da língua portuguesa e a 

importância do conhecimento e o uso adequado das palavras. Em minha experiência 

com a pesquisa, não foram poucas às vezes em que, o estudante mais desatento, nas 

primeiras atividades costumava relacionar a palavra Classicismo à classe e não ao 

sentido correto que é a retomada dos Clássicos. 

 É importante ressaltar que, o esclarecimento da palavra leva aos demais 

entendimentos, saber o que é Clássico, porque o estilo recebia esse nome, e assim dar 

origem a uma aula que não permite o “copiar” e “colar”, pois a atividade é discutida em 

Definição Características
Contexto 
Histórico

Autores Obras
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sala de aula, avaliando continuamente a participação do estudante, sempre estimulado 

e jamais “encurralado” como se fosse uma sabatina de épocas pretéritas, o que poderia 

levá-lo ao famoso “decoreba” e não propriamente à discussão proposta e à troca de 

ideias entre o professor e os colegas, que na verdade caracteriza-se como uma parte 

da aula na qual são observadas a compreensão oral, as inferências sobre uma 

atividade escrita e a interação em grupo. 

 

b) Características: Toda designação na pesquisa literária deve ser constituída de 

elementos que representem suas definições, elementares para o entendimento e a 

variedade de exemplos que ilustram e apresentam propriamente um gênero literário, um 

período e suas estruturas capazes de identificá-lo. São as características, por esta 

razão, possuem um tópico à parte na pesquisa, pois assim as descrições e elementos 

constitutivos formam uma extensão direta e complementar da parte inicial da atividade, 

a chamada “linha do tempo” na literatura, mesmo aplicada de modo não linear, é 

marcada por um conjunto de informações que integram e destacam determinados 

estilos dos demais, inclusive na utilização do idioma, o que novamente permite a 

continuidade da abordagem gramatical em pleno estado de existência.  

Ao apresentar, durante esta etapa da pesquisa, que uma peça teatral possui uma 

linguagem elaborada por antíteses e ironias, nota-se a presença das figuras de 

linguagem, conteúdo previsto no currículo e que em grande parte das vezes, quando 

explanado de modo convencional mostrou-se uma reação de considerável dificuldade 

da parte de alguns estudantes que depois, indicaram ter compreendido de modo bem 

mais abrangente a partir da pesquisa para a montagem do Sarau. 

Tal ocorrência foi resultante dos debates estabelecidos após as atividades 

escritas realizadas pelos estudantes. Assim, as características compõem não apenas 

uma forma de nomear um estilo ou época literária, mas sim o entendimento de uma 

série de outros termos gramaticais e de outras demais áreas que favorecerão nas 

próximas etapas a acuidade e amplitude do que estarão estudando e posteriormente 

construindo pontos de vista para construção de artigos de opinião e posicionamentos 

de formação cultural para a escola e para a vida. 
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c) Contexto Histórico: um dos fatores que mais alimentam as discussões 

produtivas em sala de aula, por fornecer dados que os estudantes colheram durante a 

pesquisa e muitas vezes, depararam-se com diversos acontecimentos que puderam 

estudar ou estejam estudando em outras disciplinas, resultando no benéfico encontro 

de atividades que, ao serem sincronizadas entre os professores nas reuniões docentes, 

fortalecem a credibilidade do ensino, mais dinâmico e tornando proveitoso para todas 

as atividades escolares.  

Uma boa pesquisa requer fontes seguras, comparações, conversas temáticas nas 

quais todos são ouvidos e possam perguntar e argumentar, assim, o contexto histórico 

de um movimento literário é essencial para o entendimento da alternância dos estilos 

de escrita, da forma que os autores se expressam e em especial, quais fatos marcantes 

envolveram todo o registro das obras.  

O Sarau na escola ganha um aspecto ainda mais rico de informações e aguça a 

criatividade dos estudantes para a montagem, pois oferece um leque de opções 

relacionadas aos estilos que vão desde a música, os instrumentos escolhidos, o 

figurino, o material utilizado com base no tipo de tecido existente e produzido na época, 

o conhecimento de cada região, extensão territorial, clima, cultura, as principais razões 

para os conflitos que ocorreram, formando assim um painel extensamente oportuno 

para a realização das atividades escolares. 

 

d) Autores: Conhecer o autor de um poema não é apenas saber o seu nome e de 

qual época literária está catalogado nos livros. É necessário que o professor, em sua 

mediação, estimule o estudante com um interesse de saber cada vez mais sobre quem 

escreveu palavras que se perpetuaram nos registros literários; trata-se de um desafio, 

pois requer criatividade e imparcialidade, criatividade para muitas vezes conseguir 

despertar o interesse do estudante que em sua maioria está distante da leitura e 

também por conhecer a realidade local de uma escola pública que inegavelmente não é 

das mais sonhadas por todos, por diversos motivos já conhecidos por tantas referências 

consagradas na Pedagogia, como Paulo Freire; imparcialidade porque é preciso ter 

muito cuidado para comentar didaticamente um autor para que o estudante não seja 
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influenciado, cabe ao próprio estudante ter sua própria opinião e saber explicar os 

motivos, conseguir se posicionar e tomar decisões a partir de sua formação. 

Durante meu trabalho em sala de aula, há um aspecto que tomei como 

aprendizado a partir de minhas referencias bibliográficas dos meus estudos e 

preparações para o trabalho na escola; costumo afirmar que “não estamos ali para 

gostar inicialmente de nenhum autor ou obra, estamos sim, para conhecer, e a partir do 

conhecimento realizado em etapas, juntos, das conversas em grupo organizadas e 

mediadas, teremos uma opinião para expressar que deverá ser igualmente respeitada, 

com argumentos e exercendo a democracia e o direito de posicionar diante de uma 

formação. 

Os autores quando têm suas biografias pesquisadas trazem o elemento humano 

para os estudantes, ao conhecerem o local de nascimento, a época, escolaridade, a 

trajetória, tempo de vida, o que presenciou, como era visto por outros contemporâneos 

ilustres, formando assim um conjunto de temas que são trazidos para a sala de aula e 

definem os rumos para a montagem do Sarau Literário. 

 

e) Obras: A pesquisa das publicações dos autores completa o ciclo de cinco itens 

básicos para atividade escrita que precede a montagem do Sarau, o conhecimento das 

obras é primordial diante da consciência de que várias que estão relacionadas nos 

conteúdos curriculares são escolhidas para os exames pré-vestibulares e também 

bibliografia indispensável como bagagem cultural para estudos posteriores, para a 

qualificação profissional de múltiplas áreas e para a formação individual de cada um. 

Conhecer as obras literárias e trazer as informações para a realidade em que vivem é 

um parâmetro comparativo e serve de compreensão para muitas questões, a respeito 

do entendimento das influências culturais, como por exemplo, saber que a literatura no 

Brasil é parte do que se publicou na Europa e que após as independência ocorreu uma 

tentativa de formar uma imagem de uma literatura própria, trazendo os registros de uma 

época marcada por muitas transformações sociais e uma identidade que se configurou 

ao longo das décadas, resultante de uma colonização e de um processo natural de 

interferências locais, costumes e adaptações, como pode ser acompanhado na 

publicação de Antonio Candido, em “Iniciação à Literatura Brasileira” (1995, p. 11): 
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Trata-se de atitude compreensível como afirmação política, exprimindo a 
ânsia por vezes patética de identidade por parte de uma nação recente, 
que desconfiava do próprio ser e aspirava ao reconhecimento dos 
outros. Com o passar do tempo foi ficando cada vez mais visível que a 
nossa é uma literatura modificada pelas condições do Novo Mundo, mas 
fazendo parte orgânica do conjunto das literaturas ocidentais. 

 
 

A leitura de comentários diversos sobre as obras dão um respaldo para conferir a 

mediação em sala de aula, o estudante confere o que em outro momento fora 

anunciado, além de apresentar uma série de opiniões que podem justificar ou não um 

pensamento, trata-se de uma extensão da pesquisa biográfica e completa uma carga 

básica de informações para seguir as atividades de maneira bem mais consciente e 

participativa. 

De acordo com Pimenta (2002, p. 26) há uma afirmação muito pertinente sobre 

trabalhar as informações para que futuramente, aliadas aos conceitos, tais informações 

possam, de alguma forma, ser transformadas em conhecimento: 

 

Conhecer é mais do que obter informações, é mais do que ter acesso a 
elas. Conhecer significa trabalhar as informações. Ou seja, analisar, 
organizar, identificar suas fontes, estabelecer as diferenças na produção 
da informação, contextualizar, relacionar as informações e a 
organização da sociedade, como são utilizadas para perpetuar a 
desigualdade social. 

 

 
Em relação ao processo da literatura e a dramaturgia, realizar esse processo sob 

tais etapas incluem as ações mencionadas por estimular os estudantes, como se “a luz 

se fizesse”, porém não de maneira fantasiosa, ilusória, e sim como fruto das atividades 

coletivas que iniciaram na escola, o encontro no qual todos ali reunidos, misturam 

conceitos iguais e diferentes, as semelhanças que os aproximam por estarem juntos na 

mesma turma e as características distintas que contribuem para o aprendizado mútuo, 

desde que voltadas a um objetivo construtivo, bem mediado, que acentue o que pode 

existir de melhor entre os estudantes. 

A linguagem teatral na escola, ao ser relacionada como produto resultante da 

dramaturgia, que por sua vez foi produzida em decorrência da literatura, envolve o 
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estudante com os elementos que movimentam pesquisa, explorar caminhos e 

possibilidades, são conteúdos muito ricos porque na sala de aula o professor pode 

trazer exemplos diversos que constituem o cotidiano dos estudantes para que se 

reconheçam e sejam naturalmente inseridos no processo de aprendizado e 

desenvolvimento argumentativo diante dos fatos. 

O professor também explora possibilidades no processo ao desenvolver entre 

essas linguagens uma imensa variedade que favorece a comunicação, ao se fazer 

entender, sem rebuscamentos ou distanciamento de modo prolixo ou pedante, 

estabelecendo uma aproximação que troca informações, conhecendo uma cultura local, 

por exemplo, analisando fundamentos culturais trazidos pelos estudantes e 

contextualizando na montagem. 

Há elementos de valiosa contribuição para a formação dos grupos e as 

apresentações: música, dança, desenho, pintura e outras manifestações que os 

estudantes propõem. Todas podem ser muito bem vindas ao processo, cabendo ao 

professor a mediação para contextualizar e incentivar, mostrar como é importante essa 

participação, não pelo fato de estar “fazendo a lição da escola”, mas especialmente por 

uma razão: o estudante está conhecendo o mundo, o seu mundo, o mundo dos colegas 

em sua volta, o mundo fora da escola que se apresenta nas mídias, no passado ao ter 

contato com os registros literários, permitindo que compare a evolução, e no presente, 

que permite sua argumentação para o que pode ser construído no futuro. 

As áreas de literatura e arte, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

são conhecimentos que compreendem a experiência de apropriação de produtos 

artísticos e também o desenvolvimento da competência de configurar as significações 

por meio da realização de formas artísticas estimuladas em sala de aula e voltadas para 

uma formação participativa, incluindo a poesia, o jogo de palavras que circulam no texto 

para ler, para escrever e para ser criado ao ser manuseado na dramaturgia e 

consequentemente ao teatro. 

O incentivo ao uso da imaginação, mediado pelas informações que norteiam 

cada etapa é transformador para a existência humana. A concepção de ideias dialoga 

com a linguagem e pela formação de imagens encontram-se as manifestações de 
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evolução e desenvolvimento e impulsiona o contato com a arte para a inserção de 

atividades que constituem a história humana e universal. 

As marcas sociais e culturais na linguagem apresentam também uma 

funcionalidade para a construção da montagem: ao deparar com textos mais antigos, o 

estudante pode comparar as mudanças ocorridas na língua e as principais causas, os 

acontecimentos ao redor de tais modificações, que por sua vez imprimiram um registro 

na sociedade. Ou por outro ângulo, quando uma obra ficcional apresenta neologismos, 

como é o notório caso do escritor Guimarães Rosa, encontra-se uma fonte muito rica de 

conhecimento e informação aliados ao processo de criatividade, o que incentiva ainda 

mais os grupos de estudos reunidos para interpretações textuais e a montagem do 

Sarau. 

A compreensão e discussão oral são imprescindíveis para que a leitura e todas 

as demais ações ocorram de modo consciente e participativo, nada pode ficar sem uma 

explicação sequer, uma palavra, uma expressão, o uso de uma vírgula, tudo que se 

apresenta nas obras analisadas tornam-se objetos de apreciação e análise, assim, ao 

longo da construção das atividades, surgem diversas questões, muitas delas bastante 

interessantes e que auxiliam e incentivam a criação literária.  
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CAPÍTULO III  LEITURA, LITERATURA E DRAMATURGIA: A RELAÇÃO 

EXISTENTE E SEUS OBJETIVOS 

 

 

Para obter uma boa colocação no mercado de trabalho, além da formação, é 

necessário possuir competências essenciais como: saber inovar, resolver problemas, 

tomar decisões, lidar com pessoas, comunicar ideias, desenvolver projetos, demonstrar 

elevada autoestima, ter ética, responsabilidade, imaginação construtiva, criatividade. 

Mas seria apenas a formação profissional o objetivo do ensino na escola? Por mais que 

exista um grande volume de asserção da parte de muitos, há que se chamar atenção 

também para o estudo voltado para uma formação do indivíduo como um todo, ou seja, 

trazendo sua experiência ao longo das etapas escolares para toda sua existência e 

realização pessoal. E como a escola pode agir, quais elementos estão favoráveis para 

uma formação que seja o mais completa possível? 

Partindo da premissa de que a dramaturgia pode cumprir esse papel; de que 

realizar atividades artísticas, não necessariamente profissionalmente, é essencial a todo 

ser humano que busca desenvolver as competências necessárias na atualidade; de que 

o teatro estimula a expressividade, amplia a capacidade criativa e a comunicação e 

pode ser um instrumento e estímulo importante na construção do conhecimento para 

jovens em desenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo geral verificar se a 

dramaturgia pode contribuir para o estudo da literatura em sala de aula, propiciando 

uma experiência muito especial, mobilizando capacidades e habilidades para a vida dos 

estudantes, na escola e fora da mesma. 

Há também que se ressaltar que a combinação da leitura, literatura e 

dramaturgia busca desenvolver a sensibilidade e o gosto pelos livros além da formação 

básica; conhecer um repertório de obras por meio da leitura realizada em sala de aula, 

pelo professor e pelos próprios estudantes; identificar nos textos lidos as características 

existentes que compreendem desde as rimas, o jogo de palavras, o ritmo, a linguagem 

e as intenções dos autores; conhecer as obras e assim ampliar o conceito de mundo ao 

verificar os registros históricos e reflexões dos autores diante dos fatos, as diferentes 

formas de manifestação artística como meio de comunicação. 
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Ao ler ou declamar poemas para a turma, por exemplo, cria-se uma nova 

atmosfera que incentiva a leitura e tudo que está em seu entorno, para isso, deve-se 

também garantir um espaço para comentários, ouvir e compreender como a leitura foi 

recebida, favorecendo uma reflexão. No passo seguinte, ao sugerir as pesquisas, 

incentivar a participação dos estudantes a partir de questões que envolvem a escolha 

da obra, o que conseguiram obter de informações sobre o autor, comparar com outras 

obras que fazem parte do currículo e acompanhar as obtenções realizadas a cada aula, 

para saber quais aspectos necessitam de maior destaque. 

Ao lecionar literatura com dramaturgia, é possível utilizar atividades teatrais 

como uma forma de abordar os mais variados conteúdos programáticos, por meio de 

jogos, análise, reflexões e debates? Pensando além do produto final, aproveitando e 

aprendendo durante o processo de criação, constituindo um elemento fundamental para 

o desenvolvimento de cidadãos que atuem integralmente de forma afetiva e 

cognitivamente e que contribuam com a sociedade em geral? 

A finalidade deste trabalho é o contato dos estudantes com as atividades 

propostas ao longo de pesquisas escolares, mediadas pelo professor e acompanhadas 

em cada etapa para conhecer o desenvolvimento e verificação dos processos e 

resultados. Sobre a arte e a literatura, o que podemos afirmar que permanece até hoje? 

Não podemos dizer que existe uma só literatura, uma só dramaturgia, um só teatro em 

termos de definição, mesmo em linhas gerais. As distintas concepções buscam 

caminhos e soluções, de modo que, toda vez que se trata de um tema subjetivo em sua 

definição, é necessário um mergulho na história e na atualidade, contando inclusive 

com as contradições. 

Para auxiliar na reflexão de gêneros textuais, por exemplo, é importante retomar 

conceitos como o uso de figuras de linguagem, a regularidade métrica, a musicalidade 

existente em muitas obras, os sentidos e climas distintos que surgem ao conhecer uma 

história e a expressividade contida nas linhas, descobrindo novos aspectos. 

E os diversos aspectos tornam-se ainda mais complexos quando se trata do 

elemento humano, são muitas as contraditórias formas de expressão, que vão desde a 

luta pela liberdade até a perplexidade diante do que se costuma popularmente falar 

“tudo pode”, ou ainda, as versões mais inusitadas de clássicos na contramão de uma 
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vanguarda ora criticada, ora requerida. A autonomia das pessoas e as manifestações 

coletivas sempre caminharam juntas, não há nenhuma novidade sob a ótica filosófica, 

do ser humano ser “muito igual” nas suas atitudes conforme o ambiente e os fatos, mas 

o que isso influi no estudo? De que maneira a literatura, a dramaturgia e suas 

atividades juntas atingem o estudante na escola? Quais são as perspectivas de ensino 

e aprendizagem ao lidar com o elemento humano dito assim tão complexo e repleto de 

contrariedades? 

A realização de pesquisas literárias com dramaturgia utiliza os recursos visuais, 

incentiva a busca pelo conhecimento e tem na sua finalidade maior fazer com que o 

estudante valorize seu próprio trabalho, seu crescimento intelectual e amplitude de 

possibilidades para sua vida como cidadão. A cultura em constante construção aos 

olhos do novo, daqueles que estão a caminho, aquele estudante que estabelece seus 

primeiros contatos com o velho mundo e sua história, na verdade busca a si e em si as 

respostas para muitas situações, assim a relação literatura e dramaturgia encara o 

desafio e ao mesmo tempo desafia, ao propor atividades no ambiente escolar, aliada 

aos conceitos de informação e conhecimento. 

As etapas de formação para construir o processo que inclui a participação 

efetivamente criativa dos estudantes partem de uma premissa de que, na maior parte 

das vezes, é necessário conhecer os elementos que são apresentados, devido a uma 

imensa heterogenia da composição atual de turmas. Não é possível pressupor que os 

estudantes já tenham conhecido os temas em anos anteriores, e mesmo assim, como 

parte do objetivo do projeto, todos naquele momento em que estão juntos devem ter 

acesso às informações e o professor tem o dever de eliminar todas as dúvidas a 

respeito do que está aplicando, daí a urgência em dominar os conteúdos. O primeiro 

movimento se dispõe no seguinte ciclo: 
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Fig. 3 Processo de situação de aprendizagem. 

 

O projeto propõe uma investigação que possa contribuir para formação, 

aprimoramento e desenvolvimento de outros professores de Língua Portuguesa e Artes, 

podendo estender-se a outras áreas do conhecimento, já que o grande foco é a 

educação, o processo de ensino aprendizagem, tendo a literatura e a dramaturgia como 

um meio para isso. De acordo com o currículo da Secretaria do Estado de São Paulo, a 

Literatura e a Arte são manifestações culturais, pois o estudo da literatura avança sobre 

a ideia de exposições a respeito de escolas literárias, autores e características, ainda 

que seja fundamental pesquisar e conhecer tais itens, no entanto trata-se de um início, 

de uma base, que será preenchido de argumentações realizadas pelos estudantes e 

expressas por meio de suas interpretações textuais e criações nascidas a partir do que 

construiu ao longo do processo de estudos.  

Já as ações seguintes ao primeiro ciclo de atividades, serão construídas como 

consequência dos resultados obtidos, assim, o professor deve estar muito atento aos 

casos de defasagem e durante a recuperação contínua, utilizar de suas estratégias 

para que o estudante com maior dificuldade possa acompanhar as etapas, por esta 

razão o projeto de montagem do Sarau Literário requer um tempo prévio de contato 

para o levantamento do desempenho individual e coletivo, além da aplicação de 

Literatura

Leitura 
Compartilhada

Debates em 
sala de aula

Pesquisas 
Temáticas

Atividades e 
Devolutivas em 

sala de aula



 

80 

 

 

atividades diagnósticas que inferem na identificação do nível de letramento, na 

interpretação textual e no conhecimento dos conceitos. Os próximos movimentos estão 

assim dispostos: 

 

 

Fig. 4 Etapas da montagem do Sarau. 

 

A pesquisa mostra que assim como a Literatura, o estudo da Arte também não 

equivale apenas ao conhecimento histórico e à aquisição de repertório superficialmente, 

destacado da reflexão e do tratamento da informação, colocado em prática na escola. 

Na pedagogia crítica, aquela que é voltada para uma aprendizagem 

contextualizada e para a crítica político-ideológica dos conteúdos da escolarização, 

temos um parâmetro que se encaixa nos projetos escolares, que é o apoio ao fato de 

que o teatro foi a linguagem mais atuante para atividades práticas. Está fundamentada, 

conforme as orientações curriculares para o ensino (BRASIL, 2006, p. 173), na teoria 

crítica e nas ideias de Paulo Freire, dando ênfase aos conteúdos histórico-sociais, 

valorizando os conhecimentos e os processos de aprendizagem pautados na cultura 

local e os saberes do estudante. 

O teatro de Augusto Boal, por exemplo, contribuiu para a pedagogia crítica, o 

Teatro do Oprimido - um método teatral que reúne exercícios, jogos e técnicas teatrais 
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elaboradas pelo teatrólogo,seus principais objetivos são a democratização dos meios 

de produção teatral, o acesso das camadas sociais menos favorecidas e a 

transformação da realidade através do diálogo estabelecido no ambiente coletivo (tal 

como Paulo Freire pensou a educação) e do teatro. 

 Ao mesmo tempo, traz toda uma nova técnica para a preparação do ator que 

tem grande repercussão mundial. Esse método carrega uma grande influência como 

elemento pedagógico nas comunidades de base, dos movimentos de luta, na 

resistência política e também nas escolas públicas. Suas publicações, a respeito do 

teatro e do ensino por meio de jogos, são distribuídas pela Secretaria da Educação 

para compor as bibliotecas escolares e compor os conteúdos a serem trabalhados 

durante o ano letivo. 

Como Augusto Boal (2008, p. 36) escreveu, praticou e lutou incansavelmente, 

desde 1992 até maio de 2009, com a equipe do Centro de Teatro do Oprimido que o 

ajudou no nascimento e desenvolvimento do Teatro Legislativo: “Cidadão não é aquele 

que vive em sociedade - é aquele que a transforma!”.  

Partindo da ideia de que a literatura é arte, as atividades relacionadas podem 

proporcionar uma oportunidade ao indivíduo de aumentar sua capacidade de criação, 

busca-se desenvolver formas para os adolescentes viverem na sociedade atual, 

estimulando a capacidade criativa, permitindo a eles desenvolver suas potencialidades, 

viabilizando a superação de problemas. Ajudá-los a liberar sua energia criativa, daí para 

frente a escolha é sua, até mesmo adquirir habilidade e disciplina necessárias tornando 

esta criatividade um produto profissional. Todo este processo pode ser ampliado para 

as mais diversas formas de conhecimento, habilidades, áreas e profissões. 

Conforme dispõe o artigo 5º. do Decreto nº 53.277,“o servidor deverá cursar pós-

graduação na disciplina do cargo que exerce ou pós-graduação em Educação”. Além 

disso, ainda explicita: 

§ 1º – Quando o curso de pós-graduação tiver por objeto a disciplina do 
cargo exercido pelo servidor, o projeto de dissertação ou tese deverá 
estar dirigido especificamente para o desenvolvimento de metodologias 
de ensino e aprendizagem da respectiva disciplina e incluído nas linhas 
de pesquisa definidas pela Secretaria da Educação. 

   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatr%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Actor
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Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral, pesquisar metodologias de ensino 

de Literatura e dramaturgia na Rede Estadual a fim de que as mesmas possam 

contribuir para a eficiência da ação pedagógica, organizada a partir de uma concepção 

histórico-cultural do desenvolvimento humano; e de acordo com o Currículo do Estado 

de São Paulo, possa “promover a experiência estética e estésica do estudante, 

ampliando suas habilidades e sua sensibilidade, tanto como fazedor, quanto como leitor 

de práticas artísticas, considerando a potencialização da contextualização e da 

pesquisa, em um fazer criador com abordagem da mediação cultural incorporada ao 

patrimônio cultural”1.  

O término de cada bimestre na escola é um período especial para realizar as 

diferentes avaliações das habilidades desenvolvidas durante cada aula. Dentre as 

habilidades na área de linguagens e códigos estão: a formação do leitor literário, 

escritor e ser pensante e atuante na sociedade e a formação de um indivíduo escritor, 

que se posiciona e argumenta conforme aquilo que vai conhecendo com maior 

abrangência. Parece mesmo um passo muito pretensioso à primeira vez que se recebe 

tal informação, no entanto, fechar o conceito de que seria algo muito difícil ou 

inalcançável para o estudante de escola pública seria mais do que um ato excludente; 

seria subestimar as ilimitadas vias que os indivíduos e a sociedade podem percorrer e 

as vitórias a serem conquistadas. 

Ao apresentar um painel histórico do teatro na escola, os estudantes podem 

conhecer de modo mais objetivo a funcionalidade da proposta, a partir de publicações 

de peças teatrais incluídas no conteúdo  escolar, o alcance e inserção das obras e das 

montagens no ambiente escolar e seus efeitos. 

É essencial mostrar a relação existente entre literatura e dramaturgia, o registro de 

ações ocorridas e informações ao alcance da pesquisa ampliam e incentivam a 

criatividade e a produtividade dos estudantes. 

 O texto literário como objeto de estudo da língua portuguesa, está vinculado à 

descoberta das complexidades locais e universais, produzem questões sobre fatos e 

pessoas, fenômenos, tradições, os tabus e seus rompimentos, a mobilização da língua 

                                                 
1 Texto de Carlos Eduardo Povinha – Especialista do CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas, hoje CGEB - Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - Disponível no Caderno da 
Secretaria do Estado da Educação.  
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e da linguagem, de modo que ao desvincular de uma única disciplina, traz uma 

amplitude na construção de sentidos durante o processo de estudo e a valorização da 

escola como formadora de indivíduos com potenciais expressivos que desenvolvam as 

competências e habilidades, como leitores críticos e com maior inserção na sociedade 

em que vivem. É exatamente esse diálogo entre as linguagens (literária e 

dramatúrgica), que a pesquisa ganha maior proporção, pois a dramaturgia ainda não é 

inteiramente o teatro. É uma nova dimensão da escrita que partirá para as cenas, e sob 

esse aspecto está o centro criador dos estudantes, em dois blocos, que se estabelecem 

da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Blocos que efetivam a leitura. 

 

 Uma atuação que apresente características argumentativas da parte do leitor e 

do realizador de atividades escritas indica o maior desenvolvimento das atividades 

escolares, um aprofundamento maior do que a superficialidade do ato de estudar para 

uma avaliação. Tais aspectos são elementos que auxiliam a compreender as questões 

que motivam a produção da pesquisa. As reflexões e questionamentos sobre os 

conceitos literários e as possibilidades existentes para explorar as formas de 

manifestação cultural acompanham ações da contemporaneidade para serem 

praticadas em situações de percurso individual e coletivo. 

 Identificar os principais estilos de época da literatura é apenas o início de uma 

atividade que a pesquisa apresenta, porém é ainda mais importante a compreensão de 

que a literatura viabiliza aos leitores um grande momento de dialogar com a identidade 

humana. E assim é possível verificar que um texto pode ter duzentos, quatrocentos, 

seiscentos anos ou mais e resistir ao tempo, com valores que ultrapassam as 

descobertas e criações, daí as genuínas características que sobrepujam níveis sociais e 

até mesmo denominações, qual a razão de uma obra como a de Machado de Assis 
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resistir a tantos acontecimentos mundo afora? E o que dizer das peças de 

Shakespeare? Eis as questões que são lançadas em sala de aula após uma 

conceituação na qual os estudantes saibam do que estamos falando, do que estaremos 

escrevendo e principalmente do que eles criarão em suas atividades. 

 O termo dramaturgo é oriundo da palavra grega dramatougós, que se traduz 

como o autor de peças teatrais, logo, os textos chamados dramáticos, diferente da 

narrativa são criados para serem encenados. E é sobre esta encenação no ambiente 

escolar que a literatura é colocada em face da criação dos estudantes nesta pesquisa. 

Ao unir duas vertentes muito significativas temos a elaboração de um projeto aliado a 

todo embasamento pedagógico que verifica uma aula em movimento, um processo 

acompanhado pela mediação que tem como produto final a participação objetiva e 

efetiva do protagonismo estudantil. 

 O corpo docente em constante preparação e conseguindo dialogar 

harmonicamente pelos propósitos estipulados no projeto pedagógico da escola, atinge 

uma espécie de unidade capaz de tornar a escola cada vez mais atraente para os 

estudantes, a pesquisa revela que as atividades que incentivam a aprendizagem 

significativa, com a participação dos estudantes são cada vez mais aceitas pelo fato 

das turmas sentirem a motivação pulsante, nesse âmbito é possível trabalhar o 

processo de múltiplo uso das linguagens que são as manifestações artísticas, 

profissionais e cotidianas. 

 As manifestações artísticas apresentam as linguagens de variadas formas que 

podem ser verbais, gestuais, visuais e diversas culturas, dentre as quais erudita, 

popular, tradicional, antiga, híbridas, massivas, que exploram as dimensões do ser 

humano desde as afetivas, estéticas, críticas até as investigativas. As manifestações 

profissionais são encontradas nos diferentes meios de comunicação e entretenimento, 

como o jornal, a televisão, o rádio, a internet, o cinema, além da arquitetura, artesanato 

e decoração. As manifestações cotidianas estão no acesso aos usos múltiplos das 

linguagens para comunicar ideias e expressar sentimentos, solucionar problemas, 

estabelecer relações interpessoais, compreender e inferir no seu meio ambiente, assim 

a produção não é criada apenas por meios avulsos, mas sim repleta de significados que 

se aprimoram a cada passo do aprendizado na escola. 
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 O ensino por meio de uma aprendizagem contextualizada segue fundamentado 

teoricamente em ideias que incentivam o desenvolvimento da criatividade, do 

experimentalismo e a liberdade de expressar movimentos estudantis capazes de 

legitimar a passagem do estudante na escola como um fato transformador e valoroso 

para a formação social. Paulo Freire deu ênfase aos conteúdos históricos sociais, como 

é possível verificar em A Pedagogia da Autonomia (2013, p.96): 

 

Outro saber que não posso duvidar um momento sequer na minha 
prática educativo-crítica éo de que, como experiência especificadamente 
humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. 
Intervenção que, além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal 
ensinados e/ ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da 
ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e 
contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas 
coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da 
ideologia dominante. 

 

O fato de ensinar inserido na compreensão de que a educar é estar em 

movimento no mundo apresenta que não há uma fórmula única que deve ser seguida, é 

necessário descortinar o que muitas vezes ficou ao longo de anos e anos em frases 

feitas que se repetem para todas as turmas, o professor deve sim acreditar no que está 

realizando e acompanhar esta realização em conjunto com os estudantes, saber que 

não só em termos de realidade física e social está a representação de mundo, a 

linguagem relaciona a construção de todas as atividades humanas. 

A literatura, como um dos elementos que constituem o registro e a transformação 

da sociedade, revela também uma prática de ilustrar mentalmente o que se propõe 

durante a leitura. A dramaturgia propõe que essas ilustrações sejam colocadas em 

prática, permitindo que se expresse o olhar do leitor dramaturgo, que por sua vez abrirá 

margens para novos olhares e estimulará a argumentação de ideias e opiniões. Os 

gêneros textuais e suas funções sociocomunicativas são representantes diretos da 

reflexão e comunicação humana e os valores sociais que orientam as situações de 

aprendizagem.  

Conforme já mencionado na introdução, literatura, do latim litteris, a palavra 

latina litterae é a origem do vocábulo, que foi tomando proporções em seus adjetivos ao 

longo do tempo. Dentre as várias adjetivações, humaniores litterae, que significa letras 
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mais humanas, é uma das mais aplicáveis à arte, pois se localiza no campo da 

criação,em que se movimenta a imaginação, como na poesia e no teatro. 

 Já litterae humanae tem sua origem na divisão dos saberes em humanos e 

divinos. As ciências consideradas superiores, denominadas metafísica ou filosofia 

primeira, vieram antes das ciências humanas ou filosóficas. Além disso, há uma 

expressão francesa bonnes lettres, que caracterizava um discurso diferenciado das 

chamadas letras divinas, associando o bom ao humano. No século XVII surge a 

expressão belles lettres, que se refere a um discurso em que o ornamento torna-se 

mais importante que a correção e a obediência às normas da retórica. Assim nota-se 

que a literatura é bastante ampla em seus conceitos, e tais definições se cruzam em 

diversas ocasiões de estudos, constituindo um histórico de conhecimento. 

 Quando existe uma aproximação entre literatura e a definição de um texto 

artístico, completa-se a ideia de que, a arte, em suas formas de expressão, revela-se 

um viés de maior abrangência para o conhecimento e as experiências na escola.   

O ensino de literatura na escola aliado ao processo da experiência de 

dramaturgia com os estudantes inferem algo mais do que o objeto de análise e 

compreensão, existe um resgate social na prática, em dimensões maiores, que 

possibilita ao estudante um perfil cada vez mais autônomo, capaz de saber por que se 

identifica com determinado tipo de leitura e opinar argumentativamente, fator que 

lançará mão em momentos extremamente oportunos, um dos exemplos é a redação, 

seja em vestibulares, concursos públicos ou exames de qualificação para diversos 

empregos.  

O conhecimento reflexivo de conteúdos contempla diferentes disciplinas na 

escola porque leva as turmas a relacionarem com maior extensão a atividade da 

linguagem, ao interpretar um texto surge uma multiplicidade dinâmica que não fica 

compartimentada ao horário da aula de Português ou de Arte, pois as habilidades 

trazidas constituem uma realidade que será estabelecida para saber como se dará a 

montagem do sarau literário em determinada turma. Sabendo que os gêneros possuem 

uma função na sociedade, a literatura e a dramaturgia não estão atreladas como 

conceitos fixos nos estudos, por esta mesma razão a possibilidade de expressar o 

desenvolvimento de habilidades cresce favoravelmente. 
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O estudante que se torna um leitor participativo e escritor (não no sentido de 

produzir obras profissionalmente, no sentido de pessoa que escreve) atuante, que 

experimenta suas criações, torna-se, conforme apontou a pesquisa, mais arrojado, 

arriscando mais e interessado em acertar, não por mera nota limitada ao espaço da 

sala de aula, mas acertar por conta de seu crescimento pessoal diante do que passa a 

conhecer e fazer parte. O desenvolvimento de atividades incentiva a valorização entre 

forma e função, as rodas de leitura oral e de conversa ampliam as análises, 

relacionando as esferas de atividade social, ao reconhecer a literatura e a dramaturgia 

como realidades que pertencem à história do mundo, manifestando pensamentos, da 

identidade cultural dos seres humanos e a interação coletiva. 

Quando falamos de atividades sociais de linguagem, as situações de 

aprendizagem constituídas de criação estimulam os estudantes a relacionar o uso da 

palavra e as formas de expressão artística, as relações sociais mais harmônicas por 

meio de uma comunicação consciente, que prioriza os discursos e valores sociais. A 

literatura e a arte como instituição social são previstas nos Currículos do Estado de São 

Paulo, com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades do estudante que 

incluem a adaptação de textos em diferentes linguagens, o reconhecimento de 

características básicas do texto dramático teatral, a localização de informações literárias 

e a análise de textos que interagem as linguagens verbais e não verbais. 

A verificação das atividades em sala de aula compreende a seleção dos 

elementos principais, ou seja, identificar como foi construído o enredo, as variações 

gramaticais e suas classificações, que apontam as particularidades dos recursos 

estilísticos e registros linguísticos, sob esta ótica fica mais distante para o estudante 

destrinchar tais denominações e apresentar alguma fluência sendo que nesta 

disposição a disciplina de literatura não traz uma identificação que possa interessá-lo e 

ter a consciência de que é algo que integra sua vida; assim, estimular o lado criador já 

existente em cada membro integrante da turma é um diferencial com benefícios para as 

situações de aprendizagem previstas. 

O trabalho de professores com estudantes sempre passou por muitas 

observações de pesquisadores e teóricos de várias partes do mundo, na busca de 

maiores definições e contribuições para as inevitáveis mudanças em virtude do 
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processo natural das sociedades, dentre tantas correntes e temáticas queforam 

construídas, a relação das linguagens que se referem à leitura, escrita e criação 

ganharam um espaço cada vez maior na escola, proporcionando um aumento da 

participação estudantil com sua vivência. 

Desde o ano de 2008, a Secretaria do Estado da Educação, trouxe como 

proposta para as escolas estaduais, um currículo básico que teve como prioridade o 

aproveitamento das experiências e dos conhecimentos e também da sistematização de 

todo o processo diagnóstico dos estudantes, ou seja, análises de ações que verificavam 

a recuperação e a revisão de conteúdos, para que os projetos surtissem maior efeito 

quanto ao aprendizado. 

 O repertório de saberes sempre esteve na pauta das principais proposições de 

teoria e prática dos planos de ensino, e o fortalecimento de associações entre 

professores e pesquisadores abriu um espaço para experiências que saíram da 

pedagogia tradicional e puderam aliar conceitos altamente reconhecidos e novas visões 

diante do mundo em funcionamento com a tecnologia atual, consolidando o 

aproveitamento dos aparelhos eletrônicos a favor da informação e trabalhando o 

material mais acessível de todos: o próprio estudante, que ao criar e apresentar seus 

trabalhos posteriores ao contato com a literatura e a dramaturgia passa a desenvolver 

melhor sua argumentação e posicionamento na escola, na formação profissional e na 

vida pessoal, intercalando de modo não linear seus caminhos como indivíduo e como 

parte do coletivo. 

 O Currículo prevê que em todas as séries tragam como eixo principal de estudo 

o agrupamento tipológico, que é a narração, exposição, descrição de ações e 

argumentos, além de estudo de gêneros textuais. Sendo assim, a leitura que traz como 

tema a literatura, e as atividades envolvendo dramaturgia, fornecem esse agrupamento 

com maior abrangência, permitindo a diversificação e amplitude das análises, o que 

deixa o estudante mais livre para interagir, conhecer os gêneros literários de uma forma 

integrada ao mundo em que vive. 

 As situações de aprendizagem do Caderno da Secretaria da Educação 

intercalam diferentes objetivos linguísticos, literários e sociais, que possibilitam um 

movimento de construção de conhecimentos, para que o estudante retome as 
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atividades realizadas em outros momentos. Para a aplicação desta pesquisa, essas 

características foram muito salutares, desde o desenvolvimento durante as aulas, até as 

apresentações, que forneceram para as turmas a verdadeira prova de que poderiam 

criar e avançar partindo de um ponto zero. 

É importante citar os elementos que compuseram e serviram como proposta e 

metodologia para a pesquisa, dentre eles o Caderno da Secretaria da Educação e as 

ferramentas de trabalho disponibilizadas para os professores na plataforma do São 

Paulo Faz Escola, e as publicações dos Gestores do Currículo do Estado de São Paulo. 

Para esta pesquisa também foi organizada uma amostra do funcionamento da 

esfera da escola pública, inclusive os estudantes também conheceram as 

nomenclaturas e definições, para a compreensão de tudo que lhes dizem respeito. A 

seguir, uma relação de itens que incluem Equipe Gestora, Currículo, Rede do Saber, Os 

Cadernos da Secretaria da Educação e a Educação Contemporânea são apresentados 

para salientar os objetivos das atividades propostas. 
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I - A Equipe Gestora 

 

 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo possui a maior rede de 

ensino do Brasil, com 5,3 mil escolas, 230 mil professores, 59 mil servidores e mais de 

quatro milhões de alunos. Até 2011, a SEE esteve organizada em sete órgãos centrais 

e dois órgãos vinculados (Dados informados em abril de 2015 pela plataforma on-line 

da Secretaria do Estado da Educação). 

No ano de 2012, teve início a reestruturação de sua formação básica, que conta 

agora com dois órgãos vinculados, sendo eles o Conselho Estadual de Educação 

(CEE) e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e seis 

Coordenadorias: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores – “Paulo 

Renato Costa Souza” (EFAP); Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB); 

Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional (CIMA); 

Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE); Coordenadoria de Gestão 

de Recursos Humanos (CGRH); Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI). 

O novo modelo foi instituído por decreto assinado pelo governador e publicado 

no Diário Oficial do dia 20 de julho de 2011. Localizada na Casa Caetano de Campos 

desde 19 de fevereiro de 1979, na Praça da República, região central da cidade, a SEE 

ocupa um edifício tombado como bem cultural do Estado e do Município de São Paulo, 

pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Arqueológico e Turístico do 

Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), e pelo Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP). 

As instituições de ensino estaduais são administradas pelo Governador e sua 

equipe gestora, formada pelo Vice-Governador, o Secretário da Educação, o 

Secretário-Adjunto, o Chefe de Gabinete e o Subsecretário de Articulação Regional. 

Em seguida, estão articuladas as Coordenadorias, que iniciam o comando do 

trabalho pela Coordenaria de Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professoras, 

a EFAP e depois a coordenação técnica, nomeada CGEB – Coordenadoria de Gestão 

de Educação Básica, responsável por toda a estruturação e suporte de planejamento, 

além do desenvolvimento dos conteúdos programáticos e dos cadernos dos 
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professores e dos estudantes, criados a partir de 2008 para auxiliar as aulas com 

sugestões e adequações para cada ano letivo e turma. 

A Coordenação de Gestão de Recursos Humanos, a CGRH, trabalha em 

parceria com a Coordenação de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, 

(CIMA), a Coordenação de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) e a Coordenação 

de Orçamento e Finanças (COFI).O Departamento de Recursos Humanos - D. R. H. U. 

órgão setorial da Administração de Recursos Humanos do Estado, através das 

unidades constantes de sua Estrutura Organizacional, planeja, coordena, executa e 

presta orientações técnicas, sobre atividades de Administração de Pessoal no âmbito 

da Secretaria de Educação, observadas as políticas, diretrizes e normas emanadas do 

Órgão Central do Sistema. 

A Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo tem 

como área de abrangência o Município de São Paulo, dividido em treze Diretorias de 

Ensino, e trinta e quatro municípios da região da Grande São Paulo, constituídos por 

quinze Diretorias. Abrange, portanto, a COGSP esse pequeno número de 

circunscrições territoriais, também numa reduzida área, comparada com a extensão 

estadual. No entanto, ressalta-se grande concentração demográfica nessa região, que 

determina por parte da Secretaria de Estado da Educação a proposição de alternativas 

específicas e particulares para atendimento dessa numerosa demanda escolar, de 

modo eficiente e com qualidade de ensino. E estabelece-se como atribuição inicial para 

o Coordenador de Ensino da COGSP a implementação das ações do Plano de 

Educação estabelecido pela Secretaria de Educação. 

A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE tem como eixo 

de atuação gerir infraestrutura e suprimentos e assistir aos estudantes. Tem como 

atribuições principais administrar o plano de obras da Secretaria e os programas de 

manutenção da rede escolar; elaborar termos de referências para licitações;  

acompanhar a execução dos contratos de obras, serviços e fornecimentos escolares;  

desenvolver e operacionalizar programas de atendimento aos alunos, como merenda 

escolar, transporte, saúde  e acessibilidade, em articulação com as demais áreas da 

Secretaria e do Governo do Estado. 
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O DSE - Departamento de Suprimento Escolar tem como atribuições gerais 

planejar, organizar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar os serviços de 

alimentação escolar. Além de assegurar aos alunos, condições nutricionais que 

propiciem a eficiência escolar e o bem-estar físico durante o período diário de 

frequência na escola. Assim como planejar, organizar, coordenar, acompanhar e avaliar 

a distribuição de alguns equipamentos, utensílios e materiais permanentes, visando 

equipar as unidades escolares. 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) é o centro pedagógico 

da Secretaria da Educação e tem como objetivo o desenvolvimento e aprendizado do 

aluno da rede estadual. Está organizada em dois departamentos: Departamento de 

Desenvolvimento Curricular e Gestão da Educação Básica (DEGEB) - que concentra 

sete centros de trabalho e o Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar 

e Matrícula (DGREM), que possui quatro centros, os quais articulam os aspectos 

pedagógicos e administrativos que têm como finalidade a melhoria da qualidade do 

trabalho na educação pública. 

Entre as principais atribuições da Coordenadoria estão: elaborar, atualizar e 

normatizar o currículo da educação básica; propor diretrizes e normas pedagógicas; 

prospectar, identificar, selecionar, elaborar e especificar materiais e recursos 

pedagógicos; prospectar, avaliar e definir tecnologias para uso pedagógico na 

educação básica; programar e gerenciar as ações educacionais na rede; dimensionar e 

definir o perfil do Quadro do Magistério; articular o desenvolvimento do Quadro do 

Magistério com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; analisar e 

avaliar os resultados do ensino e propor medidas para correção de rumos e 

aprimoramento. 

A equipe de gestão também formou parcerias que interagem para o funcionamento 

de suas atividades, os altos benefícios de comunicação, formação e informação 

proporcionados pela Rede do Saber resultam em competitivas demandas de uso que 

se estendem para outros órgãos públicos, como: 
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 Escola Fazendária da Secretaria da Fazenda; 

 Escola Paulista da Magistratura; 

 Escola da Magistratura do Trabalho da Região de Campinas; 

 Secretarias Municipais de Educação; 

 União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime); 

 Polícia Militar; 

 Casa Civil; 

 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social e Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca); 

 Centro Paula Souza. 

  

O estabelecimento dessas parcerias, além de representar um termômetro da eficácia 

e da eficiência da Rede do Saber, é um indicador do avanço de várias instâncias do 

Estado na busca por novas ferramentas e soluções tecnológicas para gestão e 

modernização dos serviços públicos em São Paulo. 

 Os Cadernos também foram desenvolvidos e acompanhados sob o apoio da 

FDE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, juntamente da equipes de 

produção, de editorial e totalmente produzidos pelos professores designados em cada 

área, que compreendem Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que envolvem Arte, 

Educação Física, Inglês, Espanhol e Língua Portuguesa; Matemática e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias, com Filosofia, Geografia, História 

e Sociologia; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que apresentam Biologia, 

Ciências, Física e Química. 
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II – O Currículo do Estado de São Paulo 

 

Trata-se de um conjunto de orientações didático-pedagógicas preparadas por 

especialistas de cada área do conhecimento, sendo que possui como base uma 

participação crítica e propositiva dos profissionais do ensino. O Currículo, destinado ao 

professor em sala de aula, deve ser aplicado conforme a Proposta Pedagógica e segue 

o programa implantado pelo governo sob o nome de “Educação- Compromisso de São 

Paulo, e desdobram-se em Cadernos do professor e do estudante, com base nos 

conhecimentos, habilidades e competências constantemente atualizados. 

Para contemplar as principais características da sociedade do conhecimento e 

da contemporaneidade, o Currículo apresenta propostas que vão ao encontro da 

pesquisa realizada, atividades práticas que são apresentadas a partir de um ponto em 

comum e um objetivo. Neste caso, o ponto em comum são as turmas em processo de 

aprendizagem e o objetivo é colocar os estudantes em contato com os temas que 

encontram na escola.  

Os princípios do Currículo envolvem um comprometimento com o tempo, a 

escola, como instituição educativa reforça a responsabilidade do aprendizado não 

apenas entre os estudantes, mas também com todos os integrantes. Desde a forma de 

estrutura, de organização e distribuição do conhecimento acumulado, até chegar ao 

caráter de ações formadoras e participativas. 

A construção coletiva da Proposta Pedagógica, por meio da reflexão e da prática 

compartilhadas também é uma das ações do Currículo, para que o uso intencional da 

convivência como situação de aprendizagem faça parte da constituição de uma escola 

à altura de seu tempo. São previstas observações sobre as regras pedagógicas, 

estendidas para os gestores, como agentes formadores e multiplicadores, que junto aos 

professores, realizem um trabalho de êxito.  

O Currículo, em suas linhas informativas, apresenta-se como a expressão do que 

existe na cultura científica, artística e humanista transposto para uma situação de 

aprendizagem e ensino. Reforça que as atividades extraclasse, não são 

extracurriculares, no momento em que se deseja articular cultura e conhecimento. E 
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este, tomado como instrumento, é mobilizado em competências, reforçando o sentido 

cultural da aprendizagem. 

 

O desenvolvimento da competência linguística do estudante, nessa 
perspectiva, não está pautado na exclusividade do domínio técnico de 
uso da língua legitimada pela norma-padrão, mas, principalmente, no 
domínio da competência performativa: o saber usar a língua em 
situações subjetivas ou objetivas que exijam graus de distanciamento e 
de reflexão sobre contextos e estatutos de interlocutores, ou seja, a 
competência comunicativa vista pelo prisma da referência do valor social 
e simbólico da atividade linguística, no âmbito dos inúmeros discursos 
concorrentes (Currículo do Estado de São Paulo, p. 17, São Paulo, 
2012). 

 

Para que todas as atividades na escola sejam justificáveis no conteúdo escolar, é 

necessário que sejam consideradas curriculares, a pesquisa envolvendo leitura, e as 

atividades literárias aplicadas sob a temática da dramaturgia, contemplam diante do 

que versa o Currículo, uma ação pautada em projeto voltada ao ensino participativo do 

estudante e interagindo com toda equipe escolar. 

Ainda conforme a finalidade do Currículo, a prioridade para a competência leitora 

e escrita é enfatizada como sistemas estruturados e estruturantes, linguagens que 

incorporam produções sociais que se estruturam mediadas por códigos permanentes, 

passíveis de representação do pensamento humano e capazes de organizar uma visão 

de mundo mediada pela expressão, pela comunicação e pela informação. Esta 

importância é evidente quando estamos em sala de aula e verificamos por meio da 

aproximação das turmas, a necessidade da leitura e atividades práticas que 

contextualizem a realidade. 

 

A linguagem verbal, oral e escrita, representada pela língua materna, 
viabiliza a compreensão e o encontro dos discursos utilizados em 
diferentes esferas da vida social. É com a língua materna e por meio 
dela que as formas sociais arbitrárias de visão de mundo são 
incorporadas e utilizadas como instrumentos de conhecimento e de 
comunicação (Currículo do Estado de São Paulo, p. 16, São Paulo, 
2012). 

 

A utilização de meios desenvolvidos entre os professores que são convergentes 

ao Currículo proporcionam maior harmonia, não por uma questão de acatar ordens ou 
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aceitação de uma doutrina, mas sim, pelo fato de ser um resultado de muitos anos de 

pesquisa entre profissionais especializados da área, conferindo um trabalho cada vez 

mais refinado, que busca a eficácia, a satisfação e o desejo do aprendizado entre 

estudantes e membros integrantes da área educacional. 

  

Em uma cultura letrada como a nossa, a competência de ler e escrever 
é parte integrante da vida das pessoas e está intimamente associada ao 
exercício da cidadania. As práticas de leitura e escrita, segundo as 
pesquisas que vêm sendo realizadas na área, têm impacto sobre o 
desenvolvimento cognitivo do individuo. Essas práticas possibilitam o 
desenvolvimento da consciência do mundo vivido (ler é registrar o 
mundo pela palavra, afirma Paulo Freire), propiciando aos sujeitos 
sociais a autonomia na aprendizagem e a continua transformação, 
inclusive das relações pessoais e sociais(Currículo do Estado de São 
Paulo, p. 17, São Paulo, 2012). 

 

Assim, pode-se afirmar que a leitura, a produção textual e as atividades práticas 

relacionadas não ficam apenas no âmbito escolar, são atividades que além de serem 

permanentes na escola, também surgem no trabalho e em diversas etapas e 

acontecimentos interpessoais. O Currículo proposto tem por eixo a competência geral 

de ler e produzir textos, produzir ações, formas de se expressar, que apresentem o 

conjunto de competências e habilidades específicas de compreensão e de reflexão 

crítica, capazes de formar o estudante e motivá-lo a usar seus conhecimentos muito 

além do ambiente escolar. 
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III - Os Cadernos da Secretaria do Estado da Educação 

 

Após o levantamento do acervo documental e técnico pedagógico, a Secretaria 

do Estado da Educação deu inicio a um processo de consulta de escolas e professores 

com o objetivo de identificar, sistematizar e divulgar boas práticas existentes nas 

escolas de São Paulo. Visando uma base comum de conhecimentos e de 

competências, foi elaborado um documento para que funcionasse como uma rede. 

Elaborou-se então uma série de subsídios capazes de articular experiências de 

sucesso relacionadas à educação pública. Para promover as competências 

indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do 

mundo contemporâneo, com a finalidade especifica de apoiar o gestor na liderança de 

estímulos e orientações do Currículo nas escolas públicas estaduais. 

Considerado um dos pontos mais importantes, o estudo da Proposta Pedagógica 

organiza o trabalho nas condições singulares da escola, com situações de 

aprendizagem que orientam o trabalho do professor no ensino dos conteúdos 

disciplinares específicos e a aprendizagem dos estudantes. É nesse contexto que esta 

pesquisa está inserida, com a finalidade de mostrar que é possível viabilizar novos 

caminhos de ensino que proporcionem eficácia na aprendizagem, apontando rumos 

para o campo de trabalho e também para a sociedade em suas etapas diversas. 

As relações mundiais sempre necessitaram de uma forma de comunicação que 

pudesse contemplar todas as partes, fato notório, quando isso não ocorre 

presenciamos todos os tipos de conflitos possíveis. Uma das tarefas da escola no 

trabalho em sala de aula é fazer com que o ensino seja uma poderosa ferramenta de 

diálogo, no contexto humano, fazendo o uso intensivo do conhecimento e assim, 

exercer a cidadania, saber conviver e cuidar do ambiente em que vivemos. 

A transposição didática realiza-se na reprodução das indagações coletivas, que 

levam a uma construção de conhecimento que também não é solitária, e desta forma as 

atividades permitem novas descobertas. Os cadernos prevêem uma síntese para os 

trabalhos escolares que contém os estudos de texto desde o tipo, a composição 

linguística, os gêneros, a enunciação e o discurso, centrando o ensino no 
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desenvolvimento de habilidades que ultrapassam a visão geral dos fenômenos 

linguísticos e literários.  

Ao considerar que a literatura participa da consolidação da sociedade, cada 

segmento nos cadernos, auxilia o trabalho do professor na escolha dos conteúdos e 

objetivos a serem desenvolvidos, em consonância com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, como premissa á inserção de comunicação, sendo que o professor deve 

garantir em seu planejamento que o texto entre como objeto de análise e interpretação, 

levando em conta a prática social, o que sugere ainda mais o foco desta pesquisa, 

resgatando a dimensão da literatura, valorizando as interfaces entre o conhecimento 

dos conteúdos e as diferentes esferas de atividades com a linguagem. 

Os cadernos também participam aos docentes a respeito não divisão do estudo 

de Língua Portuguesa (Literatura, Gramática e Redação) e disciplinas afins, 

pertencentes aos códigos, linguagens e tecnologias, indicando que os textos literários, 

por exemplo, podem ser contemplados em diferentes disciplinas, observando que abre-

se um diálogo para outras disciplinas, o que resulta em diferentes estratégias na 

formação do leitor mais participativo. 

Além do mais, o estudo de língua portuguesa tem como propósito o 

conhecimento da linguagem para o contexto que propicie a transformação da realidade 

encontrada no início dos estudos. Outro fator, o processo de escrita, completa-se na 

dinâmica social e o conhecimento em Gramática, Literatura e Redação, sem ser 

compartimentado, privilegia o desenvolvimento de uma consciência linguística de 

produção e recepção textual capaz de evidenciar o máximo de práticas sociais, com 

maior visibilidade para a formação profissional e também a cidadania. 

A proposta do ensino de literatura por meio da dramaturgia é um meio do qual os 

estudantes entram em contatos com registros históricos e trazem para si, a partir das 

leituras e dos debates realizados, as reflexões e aplicabilidades no cotidiano e na 

preparação de suas formações, durante todo o ano letivo há uma organização para o 

apoio do trabalho pedagógico que inclui o Caderno do Professor, o Caderno do 

Estudante e os vídeos dos especialistas. 
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As competências formuladas no referencial teórico do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem, 1998) foram entendidas como desdobramento para as aulas e os 

projetos a serem desenvolvidos pelos professores nas escolas. 

 

Dominar a norma padrão da Língua Portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e cientifica. Construir e aplicar 
conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão 
de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 
produção tecnológica e das manifestações artísticas. Selecionar, 
organizar, relacionar, interpretar dados e informações, 
representados de diferentes formas, para tomar decisões e 
enfrentar situações problema. Relacionar informações, 
representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis 
em situações concretas, para construir argumentação consistente. 
Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 
elaborar propostas de intervenção solidária na realidade, 
respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 
sociocultural (Currículo do Estado de São Paulo, p. 17, São Paulo, 
2012). 

 

A contextualização dos conteúdos dos Cadernos também é formada pelos 

dispositivos das Leis de Diretrizes e Bases, que orientam sobre a relação de teoria e 

prática entre cada disciplina. Assim, as atividades estão respaldadas, para que, a partir 

do conhecimento da realidade local ocorra a integração do ambiente escolar. 

Uma das funções das disciplinas de Linguagens, Códigos e Tecnologias, é o 

desenvolvimento das ações de produção textual em diferentes situações de interação, 

para que exista o desafio de criar condições para que os estudantes construam 

autonomia nas sociedades contemporâneas, que são tecnologicamente complexas e 

globalizadas, aliados à cultura e todo histórico que compõem as comunidades.  

A organização dos Cadernos apresenta como objetivo o desenvolvimento das 

habilidades que promovam a relação do estudante com a cultura e simultaneamente 

constituir ações sociais capazes de cultivar uma atitude educacional respaldada em 

conhecimento, aplicável à prática cotidiana. 
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IV– Rede do Saber -São Paulo Faz Escola 

 

Conforme os dados dispostos na plataforma de apresentação dos programas 

educacionais do governo do Estado de São Paulo, criada em 2001, a Rede do Saber é 

uma das maiores redes públicas de videoconferências com finalidade pedagógica da 

América Latina. Uma plataforma que orienta e acompanha o trabalho de professores 

nas escolas, com a finalidade de obter um rendimento significativo no ensino. 

 Em 2009, a Rede do Saber passou a integrar a Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo Paulo Renato Costa 

Souza (EFAP), da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), que 

oferece cursos de formação continuada aos 270 mil funcionários da SEE-SP, presentes 

nos órgãos centrais e vinculados, em 91 diretorias de ensino e em 5.300 escolas.  

Os cursos da EFAP combinam ensino a distância, por meio do sistema de 

videoconferências da Rede do Saber e ambientes virtuais de aprendizagem, com 

atividades presenciais e em serviço. Ao longo de mais de 13 anos de trajetória, a Rede 

do Saber tem contribuído para que professores e agentes educacionais de 645 

municípios do Estado de São Paulo tenham acesso à formação continuada e ao 

desenvolvimento profissional. 

A Rede do Saber conta com uma estrutura física distribuída e interligada por todo 

o Estado. São 182 salas em 91 polos que funcionam em todas as diretorias de ensino 

da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Cada polo possui duas salas de 

videoconferência, equipadas com recursos de recepção e transmissão de conteúdos 

audiovisuais, envolvendo: endpoint (terminal de comunicação) de videoconferência, 

televisores, sonorização, notebooks, rede sem fio, sistema de projeção e 

microcomputadores de apoio.  

Esses ambientes de aprendizagem estão conectados à Rede Intragov com 

acesso à internet e possuem capacidade para atender, simultaneamente, cerca de 7 mil 

pessoas por período, contando ainda com 182 operadores-monitores locais, 

coordenados por uma Central de Operações com um quadro de oitenta profissionais 

nos períodos da manhã e da tarde.  
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Desde 2008, com a implantação do projeto Kit Multimídia na Sala do Professor, 

a Rede do Saber possibilita o acesso, por tecnologia de streaming, às 

videoconferências em todas as 5 mil escolas do Estado, bem como a possibilidade de 

realização de videoconferências entre as diretorias de ensino e suas respectivas 

escolas. Essa solução aperfeiçoa a integração com as escolas, possibilita o uso de 

novos recursos e apoia atividades de gestão e colaboração – além de ampliar 

significativamente a abrangência das ações de capacitação que chegam aos 

educadores em seu local de trabalho. 

 A Rede do Saber é a solução inovadora desenvolvida para racionalizar a 

formação continuada e em serviço dos 300 mil profissionais da educação pública de 

São Paulo e para viabilizar um modelo de gestão por meio do qual a Secretaria de 

Estado da Educação (SEE-SP) possa promover o sentido e a força da ação em rede na 

rede pública de ensino. Desta forma é possível compartilhar com outros profissionais de 

área sobre as experiências e acompanhar novas ideias que visam o aperfeiçoamento 

do ensino na escola pública. 

 Em sua essência, a Rede do Saber é um instrumento a serviço da qualidade da 

escola pública e, como tal, tornou-se um dos mais premiados programas de educação 

do país e case internacional de experiência bem-sucedida. 

A Rede do Saber caracteriza-se por um conjunto articulado de dispositivos 

técnicos e metodologias capazes de criar um sistema de comunicação e de trabalho 

interativo de largo alcance. Para isso, está fortemente apoiada em recursos de 

teleconferência, videoconferência, ambientes de colaboração virtual pela internet, 

ferramentas administrativas integradas e expertise de gestão e educação com suporte 

de tecnologias de informação e comunicação. 

Maior rede pública de vídeo conferências com finalidade pedagógica da América 

Latina, a Rede do Saber tem possibilitado à Secretaria da Educação manter programas 

permanentes de capacitação em serviço e acompanhar o desenvolvimento de seus 

profissionais, pois minimiza a necessidade de afastamento temporário do serviço, corta 

os enormes gastos com transporte, estadia e alimentação e facilita o contato com os 

mais bem conceituados especialistas dos temas escolhidos para as capacitações. 
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 Tanto como tecnologia pedagógica quanto como tecnologia de gestão em rede, 

por flexibilizar a alocação do tempo e do espaço, a Rede do Saber viabiliza a adoção de 

estratégias de desenvolvimento que transcendem as horas estritas de atividades de 

formação ou de reuniões, fazendo com que as capacitações e os processos de trabalho 

ocorram permanentemente no cotidiano da rede pública de ensino, sendo 

continuadamente monitorados e assistidos. Em outras palavras, a Rede do Saber 

permite estender e intensificar todos os processos que se beneficiam de seus serviços. 

 Seu trabalho também permite que mais facilmente sejam disseminados, 

negociados e operados por toda a rede valores e procedimentos fundamentais para a 

consecução das metas e da missão do ensino público. A superação das limitações 

impostas pelo espaço e pelo tempo propiciada pela Rede do Saber tem se mostrado 

essencial para que a Secretaria alcance, com maior brevidade e menor custo financeiro, 

a convergência necessária de propósitos e o alinhamento dos vários atores da 

educação espalhados pelo Estado. 

 Desse modo, a Rede do Saber tem contribuído decisivamente para que toda a 

estrutura da educação pública estadual, capilarizada em 645 cidades, funcione como 

uma verdadeira rede, propiciando práticas e projetos em que os agentes educacionais 

podem interagir como uma organização de aprendizagem que atua de forma sinérgica e 

comprometida com a observação, a reflexão e a transformação de suas práticas. 

Os dados estão disponíveis nas plataformas online e podem ser constantemente 

acompanhados para que os profissionais tenham em suas mãos um serviço atualizado 

e voltado para atender aos estudantes conforme suas necessidades. 

Um dos pontos mais interessantes de todo esse processo implantado na escola 

pública, além da possibilidade das atividades práticas, é a visão dos grupos gestores 

que, outrora padronizada, confere um aspecto de comunicação, permitindo o diálogo e 

a voz da comunidade que forma a escola.  

A consciência de diferentes pólos, levando em conta o tamanho das regiões, as 

condições sociais, geográficas, históricas e até mesmo políticas, fornece aos membros 

da escola, docentes, discentes, trabalhadores, pais, responsáveis e apoiadores, fatores 

determinantes êxito do ensino e a aprendizagem.Uma vez que existe um modelo de 

proposta variada, e que pode ser aplicada conforme o que se encontra na realidade 
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local, abre-se um espaço democrático que pode e deve ser utilizado de modo 

construtivo e objetivado na evolução dos conceitos educacionais, como elementos 

formadores e atuantes na sociedade. 

 

V- QUANTO À EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

O conhecimento e os bens culturais, para que sejam acessados nos dias atuais, 

necessitam em grande parte do uso das tecnologias de comunicação, no entanto, o 

fator principal encontra-se no próprio elemento humano. Considerando que mesmo nas 

escolas estaduais, mesmo nos locais rotulados como zona da periferia urbana, nos 

quais teoricamente o acesso à internet, por exemplo, seria mais restrito, é possível 

notar que mesmo assim, muitos jovens possuem redes sociais e estão sempre 

“antenados” as suas preferências e alimentando tendências que lhe convém, 

influenciados por outros, formando ciclos.  

No século XX, a educação apresentou grandes transformações, já influenciadas 

por movimentos desde o século anterior, mas o Brasil, mesmo considerando a evolução 

e todos os avanços modernos, passou por alternâncias que marcaram o quanto nossos 

estudantes poderiam se expressar, nos tempos da ditadura, por exemplo, as 

manifestações estudantis foram marcadas por inúmeras histórias em torno do uso da 

liberdade e suas consequências. 

Em São Paulo, os órgãos educacionais também tiveram um período de formação 

até chegar às estruturas descritas nesta pesquisa. Fundada no início da década de 30, 

a história da Secretaria da Educação acompanha o crescimento do Estado. No início de 

sua história, após a Proclamação da República, a educação de São Paulo era 

conduzida pela Diretoria de Instrução Pública, órgão pertencente à Secretaria de 

Interior. 

Nesta época, devido às mudanças na economia do País e ao crescimento das 

cidades, começa-se a pensar na estruturação de uma rede, com políticas específicas 

para a formação de professores e para o abastecimento das escolas. 

No começo do século XX, com o aumento populacional e o crescimento da 

economia do País, a educação passa a ser vista como fator determinante para o 
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progresso. Nesse período, intelectuais formados pela Escola Normal assumem cargos 

administrativos na Secretaria do Interior e iniciam a estruturação do sistema 

educacional de São Paulo. 

Um dos principais resultados desse movimento é a primeira reforma de instrução 

pública, também conhecida como a “grande reforma de 20”. A reforma realizada em 

São Paulo, que propunha a modernização administrativa e a reestruturação da rede 

física, serviu como exemplo para que outros Estados também iniciassem mudanças na 

área. 

Em 1930, com o novo cenário político apresentado pela revolução, ocorre a 

reestruturação da Secretaria do Interior. Surge, então, a Secretaria de Estado da 

Educação e Saúde Pública, criada pelo Decreto nº 4.917, de 3 de março de 1931. A 

Pasta manteve-se sob essa estrutura até 1947, quando foi desmembrada passando a 

chamar-se apenas Secretaria da Educação. 

A partir da criação da Pasta, percebe-se o aperfeiçoamento das áreas 

administrativas e o crescimento da preocupação com as discussões pedagógicas. Esse 

período fica marcado como a grande reforma da educação paulista, também conhecida 

como reforma Fernando de Azevedo, e pela criação do código da educação. 

Mas qual seria a razão dos jovens que, mesmo com acesso à internet, uma das 

tecnologias mais evidentes e necessárias, seguem com dificuldades na aprendizagem  

e constituem margens de exclusão? Porque o elemento humano precisa ser trabalhado, 

a forma de uso deve ser articulada e a consciência social estimulada, o valor do 

estudante e sua trajetória. E a pesquisa mostrou que, dia após dia, pacientemente, 

levando o universo do conhecimento aos estudantes na sala de aula, é possível 

modificar o nível educacional e reduzir a auto exclusão, realçando a confiança do 

individuo para buscar a sua colocação. 

Ao priorizar a qualidade do convívio, a escola determina maior participação dos 

estudantes, desde o seu próprio local, seu grupo social e também a evolução em 

processos de crítica e renovação. As atividades da pesquisa demonstraram maior 

interesse nesse aspecto, com um número maior de participantes a cada ano, o que 

motivou ainda mais a verificação e a busca de um embasamento teórico, além do 

registro das ações encontradas, nas apresentações das turmas. 
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Sendo a escola um local para o desenvolvimento autônomo, torna-se ainda mais 

necessário o exercício da cidadania, nas práticas sociais, a diversidade dos textos 

concorre para o reconhecimento dos gêneros como expressões históricas e culturais 

diversificadas, conforme o Currículo do Estado de São Paulo prevê e apoia. Assim, os 

atos de leitura e de produção de textos, bem como as atividades práticas relacionadas 

à literatura e à dramaturgia, propiciam aos sujeitos sociais, a autonomia na 

aprendizagem e a contínua transformação nas relações dentro e fora da escola. 

Os registros que se estabelecem durante as atividades, são instrumentos de 

pautas individuais e coletivas que, organizadas em um plano de ação, mobilizam 

diversos procedimentos, que são iniciados na leitura, passando por situações de 

aprendizagem com atitudes e conceitos qualitativos, que passam pela avaliação dos 

educadores e auxiliam na elaboração de estratégias para reverter desempenhos 

insatisfatórios, fundamentados no Currículo. 

As práticas de atividades relacionadas à leitura, sempre me motivaram a buscar 

as ligações teóricas de grandes nomes, que deixaram notáveis legados para o estudo 

da área do conhecimento, e assim trazer o estudo de literatura por meio da 

aproximação dos recursos dramatúrgicos. Este anseio despertou a cada dia novas 

buscas em torno do que estudei, como por exemplo, em Bakhtin, (1998, p 398) que 

afirma que“o romance não é um gênero entre outros, mas o único que está evoluindo 

em meio a outros gêneros já consolidados”. O que chama a atenção para a força dos 

elementos que constituem o estudo de literatura.  

Uma vez que estudar literatura já exige que exista a leitura, torná-la mais 

interessante sob um aspecto de realizar algo que aproveite a experiência de mundo e 

do mundo individual do estudante, assim como a evolução do romance, temos um 

movimento humano que eterniza as histórias registradas e esse mesmo movimento é 

capaz de construir outras novas histórias, que servirão tanto em sua atualidade como 

também no futuro, quando então se caracterizará um ciclo participativo. 

Uma nova reflexão também veio à tona durante a pesquisa, ao pensar na 

continuidade desses jovens e seus projetos, como estudantes, dentro e fora da escola, 

como cidadãos formados e como não poderia deixar de mencionar, também no ensino 

superior. E tal pensamento trouxe a necessidade de fazer uma análise e autoanálise da 



 

106 

 

 

função do professor na sala de aula, não apenas nesse momento do ensino médio na 

escola pública, mas também no ensino superior. E por quê? Porque é necessário ter 

uma visão da formação mais completa possível, que possa compreender percursos e 

viabilizar caminhos.  

Assim ocorreu enquanto estava cursando as disciplinas obrigatórias do programa 

de mestrado, interessado nesse aspecto da formação do professor e da educação 

contemporânea, para chegar com maior preparação ao meu objetivo, ampliei minha 

visão a respeito do ensino, além de conseguir desmitificar algumas frases feitas que 

comumente são pronunciadas ad nauseam, mas que na realidade são distorcidas, 

como a ideia de que o professor deve ser o “amigão”, que tudo permite, que precisa a 

todo momento “entender” o estudante e deixá-lo livre. Há diferenças entre ser liberal e 

ser permissivo, diferença esta muito clara para o meio intelectual, no entanto ainda 

bastante confundida na prática de atividades.  

O professor deve sim, compreender a realidade dos estudantes, dar voz, 

conceder espaço, ser um mediador, contudo, deve cumprir sua função, deve “ser 

professor”, mediando o conhecimento, que não é transmitido, mas colocado em pauta, 

apresentado, e estabelecer um rumo para o tema pertinente. Conforme Vasconcelos 

(2006 p 78): 

 

O discurso pedagógico, aquele utilizado pelo professor em sala de 
aula, por ser dialogado, é naturalmente persuasivo. Ao ensinar, o 
docente lança mão de todos os seus recursos retóricos e 
argumentativos para buscar, num primeiro momento, a 
compreensão e, no momento subsequente, a adesão de seus 
estudantes para conceitos/ideias que estão sendo 
apresentados/discutidos em sala de aula. 

 
Em face à minha preocupação constante em buscar um preparo e atualização do 

planejamento das aulas e o convívio diário com as turmas, encontrei mais respaldo 

pedagógico da parte de vários estudos, que indicaram a continuidade e a observação 

permanente do andamento relacionado às práticas educativas experimentais. 
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CAPÍTULO IV- A APRESENTAÇÃO E SEUS EFEITOS 

 

 

A partir dos conteúdos programáticos já fornecidos pela Secretaria do Estado da 

Educação, a pesquisa será realizada por meio da aplicação de atividades que incluem: 

pesquisa de autores, obras e contexto histórico, escolha do tema para montagem e 

distribuição de funções, nas quais cada estudante irá organizar sua tarefa para 

apresentar. Nem todo estudante possui em si o desejo de falar em público, muito 

menos de apresentar-se como ator, no entanto serão desenvolvidas outras funções tão 

importantes quanto atuar para a realização de um trabalho, seja em grupo ou individual. 

Por exemplo, elaborar outros saraus no ambiente escolar, nos quais os estudantes 

apresentam um tema relacionado ao conteúdo previsto, seguido de debates sobre a 

construção do trabalho desde a ideia inicial. 

A pesquisa foi realizada por meio das seguintes etapas: mediação do foco 

literário, ou seja, o professor apresenta a situação a ser desenvolvida durante as aulas, 

tema, período literário, autores, obras, contexto histórico. O próximo passo, como 

atividade escolar, caberá aos estudantes pesquisarem e trazerem por escrito dados 

relevantes ao tema proposto, seguidos de comentários construídos sobre todas as 

informações que conseguiram, para então, dar continuidade às próximas atividades que 

formarão o trabalho com dramaturgia. As primeiras tarefas serão individuais e as 

demais, coletivas, sendo que nos grupos as funções serão nomeadas e decididas pelos 

estudantes, observadas pelo professor que fornecerá as direções sobre como delimitar 

metas específicas sobre o trabalho.  

Durante as aulas, também foram promovidas discussões temáticas, sobre o que 

estão pesquisando e em especial, quais são os pontos de vista obtidos até então, sem 

que ninguém interfira nas opiniões, desde que estejam de acordo com as propostas e 

respeitando os espaços físicos e abstratos das situações de aprendizagem. É um 

momento de suma importância para o professor verificar e observar como o projeto está 

chegando aos estudantes, e o que deverá ser ajustado ou revisto para as 

apresentações. 
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EXEMPLO DO PORTFÓLIO ORGANIZADO PELOS ESTUDANTES NO PROCESSO 
DEMONTAGEM DO SARAU  
 
SARAU LITERÁRIO –  
 

2º. ___(turma) 
 
Definir: 

Nome do grupo: _____________________________ 

Integrantes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Função de cada integrante: 

 

 Dramaturgo (o) ou dramaturga (as) 

(Responsável pela criação do texto, caso houver, ou pela escolha do texto que será 

encenado): 

 

 

 

 

 Diretor (a) ou diretores (as): _____________________ 

 

 Atores:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Iluminador (a) (pessoa que vai criar o jogo de luzes que usarão em cena): 

______________________________________________________________________ 
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 Operador (a) de Luz (Pessoa que irá manusear os aparelhos de luz conforme a 

criação do Iluminador):____________________________________________________ 

 

 Produtor (es) da trilha sonora (responsáveis pela escolha das músicas do 

trabalho):______________________________________________________________ 

 

 Sonoplasta (as) (responsáveis pela operação do 

áudio):________________________________________________________________

______ 

 

 

 Figurinista (as) (responsáveis pelo figurino do trabalho, adequando conforme a 

proposta): 

______________________________________________________________________ 

 

 Cenógrafo (as) (Responsáveis pela criação dos elementos de cena, os materiais 

que serão usados e como serão usados): 

______________________________________________________________________ 

 

 Contra Regras – (responsáveis pela entrada e saída dos elementos de cena, 

cuidar do cenário de acordo com o andamento da peça): 

______________________________________________________________________ 

 

 Outras funções (Produção geral, divulgadores, administradores de cronograma 

de ensaios): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Escolha do texto literário 
 
 

a) Nome do texto: 

 

b) Tipo de texto (poema, prosa...): 

 

 

c) Motivo da escolha: 

 

d) O que pretendem mostrar, manifestar, expressar: 

 

e) O que escolheram para relacionar com a obra? 

 
 

 
f) Qual será a crítica social? 
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Os ensaios também foram observados como atividades, e cada grupo, com seus 

indivíduos na função distribuída, anotam o que devem atingir naquele dia e respondem 

questões sobre o andamento do tema literário a ser trabalhado. 

 

 

Fig. 6 Ensaio do Sarau na Escola Estadual Plínio Barreto. 

 

Seguindo um cronograma previamente estabelecido, deve-se levar em conta o 

calendário das outras disciplinas e contar com possíveis imprevistos, para tanto, as 

aulas devem ser preparadas e as atividades aplicadas de modo a não atrasar, nem 

pular nenhuma etapa. Em geral nesse período os estudantes já estão envolvidos com o 

que criaram e desejam apresentar, deve-se motivar cada participação e colaboração, 

inclusive daqueles que a princípio não aprovam a atividade, ou os mais indisciplinados, 

indicando quanto é importante que participem, como são bem vindos com suas ideias, 

conduzir principalmente diante de possíveis dificuldades de colocar no papel ou de 

explanar, é extremamente gratificante para todos, docentes e discentes, quando nota-

se a evolução de um estudante diante de tantos problemas já conhecidos na rotina 
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escolar. 

Para a realização da montagem, foram sugeridas várias possibilidades dentre os 

grupos, e durante os ensaios foram realizados jogos dramáticos, que incluíam as 

atividades produzidas por escrito e pensadas para exibição. Os estudantes se 

encarregaram de todo o processo, mediado pelo professor para respaldar se estava ou 

não alinhado à proposta de trabalhar os temas literários. Os jogos dramáticos também 

foram aplicados a partir da obra de Viola Spolin, que deixou um trabalho extenso e 

teorias muito colaborativas para quem deseja conhecer sobre jogos teatrais 

Em Improvisação para o Teatro, Spolin (1978, p. 03) inicia o capítulo A 

Experiência Criativa dizendo que “todas as pessoas são capazes de atuar no palco. 

Todas as pessoas são capazes de improvisar. As pessoas que desejarem são capazes 

de jogar e aprender a ter valor no palco”. 

Em todos os trabalhos dos estudantes, os professores envolvidos orientaram que 

é necessário conhecer as situações de conflito, assim como identificaram anteriormente 

as questões polêmicas ou controversas nos textos, para a elaboração de artigos de 

opinião e redação dissertativa, para ter contato com todo o processo de construção de 

uma trama ou parte dela a ser apresentada, em toda a sua estrutura, o início, o 

desenvolvimento contendo o conflito e o desfecho, ainda que seja um trecho de um 

poema, a proposta é apresentar uma criação sobre o que estudaram, de modo 

elucidativo e expressivo.  

Saber que muitos jovens gostam de poemas, cada um ao seu modo, de utilizar 

rimas e versos, foi extremamente gratificante, e isso foi de grande valia para o processo 

de aprendizagem, colocar em maior evidência esse gosto que tornou as aulas mais 

interessantes e proveitosas. Faraco (2009, p.12) já afirmava que, “O mais importante é 

não perder a diversidade de pensamento do grupo, suas múltiplas e inegáveis 

interrelações  e sua apreciável riqueza”, referindo-se à Bakhtin, que independente dos 

créditos de publicação de sua obra, seguiu em produção. E partindo deste desejo de 

estabelecer atividades que tivessem como destaque a criação coletiva e participativa, 

decidi incentivar os estudantes e seus conhecimentos adquiridos e existentes. 

O termo sarau foi explicado aos estudantes, partindo de várias definições que as 

turmas pesquisaram, dentre elas a que apresenta a palavra advinda do latim seranus, 
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que deu origem à palavra galega serão. Em português sarau é um evento cultural em 

que as pessoas se encontram para se manifestar artisticamente. O evento envolve 

poesia, música, narrativas, teatro, dança e artes plásticas.  

As apresentações na escola costumam ser bastante valorizadas. Já existe um 

histórico com o grupo de teatro que trabalha com a formação de público, fato que 

motivou em grande parte minha grande estima pela escola, estudantes e colegas 

professores que possuem seriedade e êxito em suas aulas. Com essa bagagem, este 

projeto pretende seguir para tornar-se mais uma prática que acentue a aprendizagem 

de modo harmonioso e criem marcas virtuosas nos estudantes. 

Uma introdução no dia das apresentações é realizada pelo professor, que 

enfatiza e agradece a importância dos grupos estarem ali, em clima de respeito, de 

coragem para exibir seus trabalhos e de orgulho para a escola, “feita” assim dizendo, 

por todos eles. O Sarau, uma das práticas mais apreciadas para levar a literatura, 

permite que os estudantes possam ler poemas, recitar, interpretar, encenar, cantar, 

dançar e tocar instrumentos, além disso,criam o cenário, figurinos, e organizam o 

evento para os demais assistirem e também participarem como plateia do que estará 

ocorrendo. Desde que venho desenvolvendo os saraus, vejo como é essencial que os 

grupos estejam envolvidos e como são capazes de trazer releituras de obras antigas, 

fazendo comparações com a atualidade. 

Após as apresentações, os grupos passarão para uma nova etapa em sala de 

aula, a reflexão sobre as criações, as performances, o que foi bom, o que não foi, o que 

faltou, o que deve ser mantido, são aulas igualmente muito especiais, que comprovam 

como os indivíduos são diferentes, tais como a dificuldade da escrita de um e a 

desenvoltura de outro, sobre falar em público, sobre apreciação de uma obra, e mesmo 

com tantas diferenças é possível realizar um trabalho motivador, eficaz e transformador 

para todos os envolvidos. 

A participação do processo criativo do teatro na escola representa condições de 

ampliar a visão e o conhecimento que contribuirá para a realização da obra como um 

todo e para o reconhecimento individual do estudante na produção coletiva; ao 

participar de um processo coletivo, o estudante reconhece sua obra: no cenário, na 

iluminação, no figurino, nas leituras. Organizar uma encenação depende de uma 
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relação organizacional e coerente entre atores, texto, elementos que compõem a 

montagem: cenário, figurino, sonoplastia, adereços e todo o conhecimento a partir do 

tema e da concepção a ser apresentada. 

A dramaturgia na escola inclui os estudos que descrevem também a função 

histórica do teatro e da literatura e como se articulam as diferentes linguagens na 

produção textual diante das mais variadas estéticas e propostas. Por estar inserido nos 

conteúdos programáticos da Secretaria do Estado da Educação, é indispensável 

realizar atividades nas quais os estudantes vivenciem o ambiente teatral, independente 

do que seguirem no futuro, mais do que uma opção profissional, o teatro e a literatura 

seguem juntos para uma grande imersão ao conhecimento histórico, filosófico, técnico e 

social. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais podem-se, identificar princípios 

orientadores para uma reflexão sobre a natureza do conhecimento artístico. O universo 

da arte caracteriza um tipo particular de conhecimento que o ser humano produz a 

partir das perguntas fundamentais que desde sempre se fez com relação ao seu lugar 

no mundo, a manifestação artística traz essencialmente o ato criador, e cada obra de 

arte é, ao mesmo tempo, um produto cultural de uma época e uma criação singular da 

imaginação humana, cujo valor é universal. 

Em todo o processo da montagem do Sarau Literário, um dos fatores mais 

contemplativos e dignos de apreciação surge no momento da criação realizada pelos 

estudantes, cada passo e contribuição são valorizados sob o aspecto de deixar a marca 

de suas passagens pela escola, são instantes que se acumulam e formam um histórico 

muito marcante na memória de todos os envolvidos, mesmo os estudantes que 

concluíram o ensino médio em diversas ocasiões manifestaram a satisfação de terem 

participado de toda a construção do Sarau Literário. 
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Fig. 7 Apresentação do Sarau na Escola Estadual Plínio Barreto. 

 

Em grande parte das vezes que se menciona a realização de alguma atividade na 

escola para se apresentada, ocorre uma espécie de intimidação de alguns estudantes, 

o que requer, da parte do professor, um cuidado muito especial que possa garantir o 

êxito das turmas sem que “sofram” para realizar uma atividade. Assim, as conversas em 

sala de aula implicam em mostrar que estão ali para conhecerem novas experiências 

que poderão utilizar em suas vidas, e que, a arte em si, possui um viés de benefício 

humano, aos poucos, para que se sintam mais a vontade e enriqueçam culturalmente a 

cada etapa. Ao envolver toda a turma na organização do evento, outras funções vão 

surgindo, na divulgação, ao definir o local, dia e horário da apresentação; a produção 

de convites, as formas de divulgar e quem serão os convidados; a verificação dos 

aparelhos de som, o treinamento do uso dos microfones; os cuidados com os materiais 

usados, a segurança do ambiente, a preparação do local e a ordem de entrada de cada 

um. 

Devido ao teatro na Escola Plínio Barreto, com o projeto de formação de público 

promovido pela professora de Arte com grande êxito, muitos estudantes que passaram 

pela escola, alguns já cursando o ensino superior, retornam para assistir as produções 
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e não raramente, citam o período em que fizeram parte do Sarau literário. 

A respeito dos ensaios, procurei uma série de experiências de profissionais 

reconhecidos e também definições que trouxesse maior reflexão para o processo, como 

Susanne Langer, em Ensaios Filosóficos (1962, p 221) ao escrever sobre o Sentimento 

e a forma:  

A maneira mais fácil, talvez, de entender que o tipo de coisa que o poeta 
cria é considerar uma experiência bastante trivial, que provavelmente 
todos tem uma vez ou outra: isto é, ouvir como resposta a uma 
afirmação perfeitamente sincera e verdadeira: ‘Isso soa tão horrível 
quando você o coloca assim dessa maneira!’ Ora, o fato referido na 
realidade não é mais horrível por ser transmitido  por um símbolo verbal 
do que por outro; o fato simplesmente é o que é. Mas ele parece mais 
horrível quando é enunciado de uma determinada maneira. 

 
 
Como então fazer, para que as chamadas releituras, adaptações ou versões 

tivessem algo a dizer, reunindo criações? Foi assim que busquei as leituras 

compartilhadas e o interesse em conhecer a experiência das turmas, com o objetivo de 

fortificar a linguagem, uma unidade que não fosse padronizada nem massificada, mas 

sim, fruto de um consenso que as aulas permitiram. 

A primeira edição totalmente formalizada no teatro da escola ocorreu no ano de 

2012, após diversas experimentações em sala de aula e nos espaços em dias de feiras 

culturais promovidas anualmente como atividades bimestrais, o que indicou um 

crescimento, um aumento de interesse da parte dos estudantes e por sua vez a 

necessidade de levar o evento para um espaço ainda maior e que pudesse ser 

valorizado à altura. 

Foi uma incrível experiência acompanhar os estudantes criando e trazendo 

propostas durante os ensaios, revelando momentos de surpresa, devido ao que é de 

conhecimento de muitos profissionais da educação, sobre os problemas disciplinares 

na escola pública e os discursos negativos cristalizados, infelizmente, por muitos 

colegas de profissão, comunidade e estudantes. Há outro lado extremamente 

gratificante quando é estabelecida uma relação construtiva no ambiente escolar, 

quando o estudante toma para si e multiplica com os colegas o desejo de expressar seu 

trabalho durante o sarau. 

Ao acompanhar cada passo, desde a leitura compartilhada e as reuniões em 
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sala de aula para interpretação de textos, as conversas e reescritas de artigos de 

opinião, intercalando períodos de muita dificuldade da parte de professores e 

estudantes, foi um avanço significativo presenciar os grupos empolgados em 

apresentar o melhor, trazendo instrumentos, confeccionando cartazes, tecidos, 

enfeitando o cenário, mexendo nas luzes, desenhando croquis, fazendo mapas de som, 

todos empenhados e determinados a mostrar o resultado de uma série de etapas na 

sala de aula e nas pesquisas. 

Em 2013, o Sarau retornou com uma força ainda maior, desta vez com interesse 

de estudantes do ano anterior em reapresentar alguns trabalhos e comentar para os 

mais novos sobre a experiência que tiveram, a decoração ficou totalmente por conta 

das turmas, que se prontificaram antes mesmo de que fosse solicitada alguma ideia 

para o ambiente. Durante semanas, ensaiaram e realizaram pesquisas, 

experimentaram algumas combinações musicais e instrumentos, e foi observado que 

todo esse processo também foi intensificado após a leitura compartilhada realizada 

meses antes. 

Um dos grupos escolheu o poema “Mar Português” de Fernando Pessoa, para a 

montagem do Sarau, foi algo muito gratificante acompanhar aquele grupo que realizou 

a leitura, participou das “rodas de conversa”, trouxeram atividades pesquisadas, mas no 

início não foi assim, demorou um bom tempo até que os integrantes concordassem em 

participar da leitura, havia resistência, falta de identificação, distância. Conforme já 

mencionado anteriormente, foi um trabalho de diálogo constante, para saber o porquê 

daquela rejeição inicial, aos poucos, fui descobrindo que a principal razão era a falta de 

conhecimento, de domínio do assunto, o que os afastava. Quando também consegui 

ser ouvido pelos meus argumentos de que poderiam dominar o tema e que seria muito 

importante que o fizessem, finalmente começaram a participar. 

Mas como isso ocorreu? Duas ou três conversas? Não, muita insistência, 

paciência e principalmente, argumentos que pudessem ser provados. Um misto de 

compreensão ao ouvi-los e o cuidado de lançar questões como “mas se isso é ruim, 

porque é solicitado até hoje”? “O que eles querem com isso”? Seria apenas para um 

vestibular ou por uma obrigação social? E se insistem nisso e vocês não concordam, 

como podemos fazer para mudar? O que possuímos de melhor para substituir “isso” 
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que tanto insistem? Eu me posicionava como alguém que desejava também respostas, 

o que também era verdadeiro, pois se estamos em constante mudança e o jovem é a 

grande promessa como se replica tanto nas frases feitas, o que temos então? 

E assim as perguntas geraram uma vontade de buscar, a cada dia, até que 

surgisse algo, assim talvez não em palavras tão bem articuladas, mas em atitudes, veio 

a resposta do grupo de que sim, estudar literatura, conhecer os gêneros, autores e 

obras, não significava uma perda de tempo. Dentre as propostas, durante semanas 

ocorreram ideias que testavam o tempo todo, rabiscavam nos papéis de rascunho, 

perguntavam sobre palavras, discordavam e tentavam levar o que escreviam ao palco, 

aos poucos, as ideias foram se consolidando e criando vida, o grupo apresentou uma 

encenação do poema lido normalmente, seguido de uma versão em rap, sem mudar um 

verso sequer, e conseguiram apresentar um trabalho muito bonito, bem estruturado e 

contextualizado, foi algo muito gratificante para quem realizou e para quem assistiu. 

 

 

Fig.8 Prosseguimento dos ensaios na Escola Estadual Plínio Barreto. 
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Fig. 9 Testes de voz e acústica no palco da Escola Estadual Plínio Barreto. 

 

Quando os estudantes criam os textos que encenam estão em constante 

movimento e executando o discurso direto, essa ação necessita da leitura 

compartilhada que estimula a interpretação textual e as primeiras argumentações, 

inicialmente orais e posteriormente construídas por escrito. 

Ao conceituar teatro para as turmas, falamos sobre a linguagem, que se modifica 

a partir da ideia de que ao ler, seja individualmente ou de modo compartilhado, temos a 

literatura; a partir da criação das cenas, da representação do que foi lido, como uma 

espécie de apropriação, que receberá o nome de adaptação, temos o teatro 

propriamente dito que se estabelece, é o momento do que está no papel ganhar ação, 

nesse contexto entramos também com a dramaturgia. 

Durante os ensaios, os estudantes já terão consigo os temas que foram 

trabalhados em sala de aula, ali começam a surgir ideias que serão aproveitadas para 

viabilizar o Sarau, nesta fase os jogos teatrais, exercícios que fazem uso da palavra e 

da comunicação são de grande valia para romper com a formalidade sem 

descaracterizar o processo de ensino, continua a ser uma aula, com a diferença de sair 
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do modelo convencional no espaço de mesas, cadeiras e cadernos. 

No ano de 2014, os portfólios sugeridos ficaram ainda mais completos, antes da 

montagem, cada grupo recebeu uma série de itens que deveriam preencher a respeito 

da função de cada um, o tema escolhido, a relação encontrada no conteúdo estudado e 

principalmente todos os registros de criação que desenvolveram ao longo das 

atividades. Aos poucos surgiram definições que entre eles próprios, por uma questão 

de afinidade ou de curiosidade, optaram por realizar, aqueles que desejavam estar em 

cena e aqueles que preferiam a parte técnica ou de concepção e direção. 

Não há turma que seja perfeitamente harmoniosa o tempo todo, obviamente que 

surgiram vários problemas, situações conflitantes, críticas a respeito da assiduidade de 

um ou outro, além dos inevitáveis entreveros da adolescência, confesso que em 

nenhum instante foi fácil de lidar com essas questões, mas como professor , ao mediar 

as ações, sempre insisti e pedi a palavra para ressaltar o diálogo, inclusive as 

discussões tinham um caráter de regra, na qual para que houvesse um entendimento, 

quem estivesse falando deveria ser ouvido e dentro de uma civilidade cada vez maior.  

Em determinados momentos de tensão, não tive dúvidas em me colocar bem 

firme e ressaltar que eles eram muito importantes para eles mesmos, que não estavam 

fazendo algo para mostrar e somente ganhar uma nota e cumprir uma obrigação 

escolar. Frisei que na vida temos de priorizar ações e que naquele momento tínhamos 

de passar por cima de diferenças, conflitos pessoais e aprender a lidar com nosso lado 

coletivo. Não tive pleno sucesso logo nos primeiros dias, mas percebi ao longo das 

edições que nossa fala quando bem argumentada, verdadeira e com propósito 

construtivo não é em vão, assim pude notar as diferenças para melhor nas semanas 

seguintes. 

Cassirer (2007, p. 13) afirma que : “O maior mérito da concepção do homem está 

no fato de proporcionar um profundo sentimento de harmonia com a natureza e, ao 

mesmo tempo, de sua independência [...]”. 

Foi muito gratificante acompanhar as diferentes manifestações dos estudantes, 

aparecendo o trabalho de cada um. Aqueles que possuíam maior aptidão para 

desenhar tiveram destaque nos croquis, na ideia de cenografia colocada no papel, nos 

desenhos de palco em geral, mesmo sem dominarem nenhuma linguagem profissional, 
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vários deles pesquisaram por conta própria com vontade de aprimorar a montagem e 

sentiam-se incentivados e encontrando algo prazeroso.  

Para Susanne Langer (1962, p. 86) em Ensaios Filosóficos, “A natureza real do 

sentimento é algo que a linguagem como tal – como simbolismo discursivo – não pode 

exprimir”. Neste contexto, ao me identificar com a busca por uma atividade coletiva 

pertinente aos conteúdos, observei que a linguagem não poderia ser algo somente 

impresso ou definido de maneira padronizada, teríamos sim, um ponto de partida, a 

leitura, as pré-definições, ou mesmo quando eu salientava a respeito de uma palavra 

que era “de acordo com os dicionários” e que, mesmo assim, buscaríamos a definição 

mais apropriada para o que iríamos expressar. 

E tal expressividade vinha claramente relacionada ao sentimento, as turmas em 

cada momento apresentavam uma necessidade de dizer algo, de construir algo e 

mostrar algo. Esse “algo” era o resultado trazido por suas experiências, na tentativa de 

levar aquilo que diante da natureza real seria muito difícil e que também fora, em 

tempos pretéritos, registrado pelos autores e suas obras. 

Outros estudantes optaram pela parte prática, ao mexer nos aparelhos de 

iluminação, conhecendo refletores e fios, testando possibilidades durante os ensaios. 

Toda essa parte de “bastidores” mostrou também que nem só de atores está composta 

uma atividade que envolve dramaturgia e encenação. Tudo começou na leitura, dando 

espaço para os debates, as propostas e finalmente na montagem, distribuídos na 

seguinte disposição: 
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Fig. 10 Organização das Atividades. 

 

 Os passos da montagem também foram organizados com bastante clareza e 

antecedência, o que foi muito bom para os estudantes, que tiveram mais segurança no 

acompanhamento, pois na maior parte das vezes em que são comunicados de uma 

nova atividade, é normal apresentarem uma sensação de “e agora?” ou mesmo de 

pensarem em algo e “nada” vir à cabeça. Com calma, explicando cada passo e 

mostrando que são absolutamente capazes, as ideias fluíram diante do cronograma 

que inclui leitura do tema, com as intenções, marcação das funções, escolha dos 

recursos, se haverá instrumento musical, se tocará música no aparelho de som, e 

ensaios divididos entre cada cena, declamação, canto, mímica, até chegar ao ensaio 

geral, familiarizando os grupos e definindo as entradas e saídas de cena. Como o teatro 

da EE Plínio Barreto possui recursos de som e luz, o ambiente fica bem mais favorável 

e os estudantes cuidam muito bem do espaço e valorizam algo que lhes pertence, esse 

fator também foi decisivo para que reduzisse  e muito os índices de vandalismo ou 

atitudes lamentáveis de indisciplina que por vezes surgem no ambiente escolar. 
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Fig. 11 Relações Leitura e Projeto. 

 

Os estudantes também manifestaram após as apresentações como foi para eles 

estarem ali e expressarem algo que criaram. De quase 300 estudantes por ano que 

participaram da montagem do Sarau Literário, a maioria se mostrou bastante motivada 

na escola e considerou a ideia de estudar literatura por meio de dramaturgia muito mais 

envolvente, de acordo com a escola, a biblioteca teve um movimento maior na procura 

de livros, sem que fosse necessário algum trabalho posterior para nota. 

Sobre o que diziam, muitas vezes surgiam dificuldades nos primeiros momentos 

de expressarem suas experiências, em todas as vezes que notei tal aspecto, pedi que 

falassem da maneira que considerassem melhor, e aos poucos, o nervosismo foi 

substituído por outras sensações, como se ficassem cada vez mais a vontade para falar 

do prazer da leitura e do envolvimento com o Sarau, seja ao interpretarem ou aqueles 

que escolheram realizar atividades nos bastidores. Não havia uma nomenclatura em si, 

porém apresentavam suas opiniões. 

Como Vygotsky (2003, p. 35) chamou atenção para os diferentes sentidos das 

palavras, encontra-se para esta ocasião da pesquisa uma de suas definições: 

 

Leitura e 
definição dos 
temas

Ensaio com os 
grupos

Apresentações
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Criar novas palavras e denominações pareceu uma pretensão 
falsa, porque para descrever os fenômenos seria preciso utilizar o 
nome antigo e também o material anterior. Por isso, consideramos 
mais adequado decifrar em cada caso o verdadeiro conteúdo, 
tanto de um termo antigo quanto do próprio material. 
 

 

 

Fig. 12 Local de ensaio do Sarau. 

 

 A liberdade que tiveram para escolher suas formas de montagem dentro dos 

conteúdos propostos deu maior expressividade do ponto de vista criativo das turmas, 

além do reconhecimento e identificação do que produziram.  Ainda sobre os principais 

relatos, um dos estudantes da turma de 2014 apresentava no início um comportamento 

bastante inadequado para a sala de aula, indisciplina e deixava as atividades por fazer, 

mesmo com muito diálogo e orientação. Apesar de muitas vezes eu me sentir 

decepcionado comigo mesmo, não desistia jamais de seguir tudo que aprendi e 

aprendo a cada estudo e prática, segui com as orientações, que pareciam não ter 

nenhum efeito. 
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Fig. 13 Teste de luz durante o ensaio. 

 

 Durante o processo de montagem do sarau literário, o mesmo estudante 

começou a se interessar, aos poucos, e pediu para ficar no aparelho de som, pois disse 

que o pai era eletricista e tinha vontade de auxiliar com os fios de microfone e ajustes 

das caixas sonoras, eu consenti e observei o que ele tinha como proposta, dia após dia 

ele foi se encontrando naquela atividade e ao seguir o portfólio começou a ler os 

conteúdos para ficar mais próximo do que iam montar.   

De modo surpreendente, esse estudante não só fez a parte sonora do seu grupo 

como também finalizou o evento tendo realizado o trabalho de som de todo o Sarau, 

trouxe melhorias, protegeu os materiais e auxiliava os demais no manuseio. Ao mesmo 

tempo se interessou por ler mais para conhecer o que estava fazendo, revelando uma 

nova postura que substituiu totalmente aquele jovem indisciplinado de antes, parecia 

outra pessoa. São fatos como esse que provam para mim e outros docentes envolvidos 

a importância de acreditar no trabalho dedicado. 

 



 

126 

 

 

 

Fig. 14 Apresentação do Sarau, figurinos e adereços. 

 

 

Fig.15 Apresentação e debate com a turma. 
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 O processo das atividades trouxe um questionamento que, posteriormente, 

apresentou suas respostas, a respeito da criatividade humana sobre aquilo que passam 

a conhecer, exercer tal ação criativa dentro de um contexto exibido, despertando muitas 

vezes a percepção e a capacidade da interação com a obras, como foi o caso da 

montagem do sarau depois das aulas que continham a leitura compartilhada, sobre a 

criatividade, Sakamoto (1999, p. 24) afirma que: 

 

É importante lembrar que, as ações humanas sem qualquer exceção, 
expressam a vida humana e que as ações criativas em especial, 
apresentam a propriedade singular de constituírem a existência humana, 
uma vez que cada ser humano através da atividade criativa expressa sua 
identidade única e apresenta seu modo de vida e relacionamento. Através 
da criatividade, podemos apreciar a construção de trajetórias individuais e 
coletivas da existência humana, através de toda a gama de realizações 
dos seres humanos e de seu processo histórico. 

 

Os sentidos e significados individuais, particulares, determinam também um 

conjunto de ações que interage com a percepção do outro, ou seja, a cada 

manifestação, opinião ou mesmo dúvida de um dos colegas de classe, os demais, no 

propósito de estudar um tema, ganham amplitude no olhar para novos caminhos, e 

assim é possível o surgimento de propostas na montagem, mesmo se ocasionalmente 

vierem à tona mais dúvidas, o que instiga ainda mais o processo de buscar o que existe 

em torno do assunto a ser desenvolvido, como de fato ocorre na literatura, em que é 

usual conhecer histórias ambientadas em certo momento ali registrado, acontecimentos 

da época e reflexos de uma sociedade retratada. 

Ao pensar na continuidade dos fatos que permeiam a humanidade, é inevitável 

que durante os debates apareçam muitas comparações e também constatações de que 

a sociedade alterna-se entre períodos de aceitação, domínio, evolução e revolução. 

Alguns estudantes contribuíram generosamente com depoimentos sobre a 

participação no Sarau. Seguem alguns deles que exemplificam a experiência vivida. 

Não foi preparado nenhum questionário prévio, para que ficassem livres e escrevessem 

de modo espontâneo sobre as aulas e as apresentações ocorridas na escola. 
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 É importante ressaltar que todos os estudantes aqui citados receberam uma 

solicitação do responsável por escrito para autorizar a veiculação. 

 

Relato do estudante 1 (educando do 3º. ano do Ensino Médio em 2014 que 

participou das edições de 2013 no 2º. ano e, em 2014, da abertura do evento): 

 

Para mim, a crítica social foi apresentada nos trabalhos, as escolhas estavam 

sintonizadas com a proposta e houve total liberdade de expressão, dos tipos de texto 

que mais gostei foram os poemas, que mostraram bom desempenho e preparo. O 

público ainda precisa conversar menos, porém isso já mudou bastante e para melhor 

em relação ao tempo que conheço a escola. 

 Muitas vezes eu me preocupava porque não sabia como ia me sair no Ensino 

Médio, dar conta das disciplinas e como fazer os trabalhos. Aos poucos fui me 

ambientando com os grupos e para mim, a escola ficou mais interessante com os 

projetos que usam o teatro, pois temos um espaço grande que pode ser aproveitado e 

com aulas mais agradáveis, saindo da rotina de todos os dias, no mesmo local,  

O Sarau trouxe uma mudança no ponto de vista da literatura porque deu uma 

percepção diferente de como agir. Houve uma reflexão maior sobre as informações. Eu, 

por exemplo, conheci um pouco mais sobre palavras e práticas totalmente novas em 

minha vida, como a pantomima, e saber que existem tantos modos de trabalhar a arte 

no palco e ao mesmo tempo conhecer mais sobre literatura.  

  

Relato do estudante 2 (educando do 3º. ano do Ensino Médio em 2014 que 

participou das edições de 2013 no 2º. ano e, em 2014, da abertura do evento): 

 

Eu senti que o público melhorou e os grupos estavam preparados, notei que dos 

temas, o mais escolhido foi o romântico, talvez pela afinidade com a música, os ensaios 

tiveram as funções divididas, cada um sabia o que falar.  

No inicio eu tinha até medo de ler, porque não tinha o hábito de procurar livros, 

de ficar concentrado e entender todas as palavras, o professor foi ajudando e 

mostrando para mim que eu podia entender os textos, e gostei muito de fazer os 
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trabalhos de pesquisa, porque eles mostraram como eu poderia gostar mais da leitura, 

a partir do momento que eu entendia as histórias. 

Depois, durante a apresentação, gostei ainda mais porque pudemos usar música 

e levar nossas ideias, eu senti muito nervosismo no primeiro acorde, mas depois 

passou, entro olhando para o chão, escolho um ponto fixo e conforme a reação do 

público, eu vou me soltando. 

O Sarau colocou em prática algo que não conhecíamos e a influência literária 

ajudou a estar em contato com novas formas de arte, obras, etc. Expressão corporal, 

expressão facial, maquiagem, figurino, luz, tudo isso foi muito enriquecedor e passei a 

ter mais vontade de ler, de conhecer autores, ao mesmo tempo que passei a gostar de 

teatro, que antes mal conhecia e hoje sempre que posso vejo com muito prazer. 
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Relato do estudante 3 (educando do 2º. ano do Ensino Médio em 2014): 

 

Sarau. Grande reunião dos poemas do tempo do romantismo no Brasil. Este foi o 

tema do nosso sarau no Plínio em outubro de 2014. Bem organizado em questão de 

tempo e espaço foi sediado no teatro da própria escola por direção do Profº Humberto. 

Trouxe diversos poemas de maneiras diferentes: como em musica, recital, expressão 

corporal, teatro, etc.  

Foi bonito, um evento muito bacana, uma aula diferenciada sem perder o foco de 

ensino, trazendo o mesmo conhecimento da sala de aula de uma maneira mais 

descontraída e chamativa. Em minha opinião deve-se continuar com este evento todos 

os anos para melhor compreensão dos alunos sobre os livros clássicos, deve-se investir 

nos professores que trabalharam para este sarau nos trazendo surpresas bem 

interessantes.  

Trazer um livro do século XIX para o século XXI em forma de teatro foi um 

desafio prazeroso, que nos trouxe crescimento importante para o foco literário, sendo 

uma linguagem tão diferente da nossa atual. Foi muito bom e uma satisfação imensa 

apresentar essa peça no sarau e uma honra muito grande ter sido prestigiado pela 

presença de alguns professores e dos alunos dos 3os anos. Além disso, para a minha 

vida eu aprendi a pesquisar, descobrindo que é preciso comparar as fontes e conhecer 

as outras opiniões, de um ano para o outro isso foi muito forte nos meus estudos e 

espero carregar essas experiências para sempre. 
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Fig.16 Utilização de instrumentos musicais. 

 

 

Fig.17 Mudança de cenário. 
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Fig.18 Sequência de Encenação. 

 

 

 

Fig.19 Declamação e música. 
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Fig.20 Adaptação de poema em cena aberta. 

 

 

 

    Fig.21 Utilização dos elementos de cena. 
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Fig.22 Troca de turmas no mesmo cenário. 

 

O contato dos estudantes com os textos permitiram a cada aula um novo olhar, e 

as perspectivas ocorriam mutuamente, sugerindo aos docentes mais imersões sobre os 

temas. Ao conversar com meus colegas professores nos ATPCs (Atividades de 

Trabalho Pedagógico-Coletivas) acompanhei diferentes opiniões que vieram a 

colaborar com o Sarau Literário. Desde a compreensão textual até o momento da 

leitura durante os ensaios. 

 Koch (1996, p. 42-8) ressalta que o texto surge como:“uma manifestação verbal 

constituída de elementos linguísticos, selecionados e ordenados pelos falantes, durante 

a atividade verbal, de modo a permitir parceiros, na interação [...]”. Confere-se a 

definição que acompanha o raciocínio de pensar coletivamente desde o momento da 

sondagem de conhecer o texto, até a montagem do que se cria sobre ele, com a 

finalidade da situação de aprendizagem. 

As turmas também foram orientadas, durantes as aulas, a apresentarem 

propostas, na finalidade de buscar um ambiente de variedades nas apresentações do 

Sarau, assim, um dos caminhos foi o conhecimento de termos relacionados à 

dramaturgia, como segundo passo após a leitura compartilhada. 
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Em cada etapa era sugerido um termo, e criamos um glossário resultante das 

pesquisas, que fica disponibilizado a todos os estudantes. Um resumo desse glossário 

foi selecionado para esta pesquisa, realizado pelos próprios estudantes e comentados 

em sala de aula: 

 

ADEREÇOS 

Objetos que fazem parte da cenografia, em geral menores ou que são portados pelos 

personagens, podendo ser chamados de adereços de cenário ou de atores, conforme a 

organização e são previamente postos em cena para serem utilizados durante as 

apresentações. 

 

CENÁRIO 

Conjunto de elementos plásticos que decoram ou delimitam o espaço cênico. Os 

elementos do cenário podem ser construídos, projetados, sugeridos, pela presença de 

detalhes simbólicos de espaço e tempo. 

 

PALCO 

Espaço visual para o público ou área de cena. As apresentações são realizadas e nele 

é apresentado aquilo que se preparou com todos os componentes reunidos. 

PISO DE PALCO 

O plano de piso no palco, executado sobre uma caixa de ressonância com um espaço 

interno livre que permita uma boa emissão sonora, aberturas e elevações do mesmo. 

Com altura máxima de 1,10m com relação ao piso da plateia. 

 

COXIAS 

Espaços de serviço e circulação não visíveis ao público, localizados nos extremos 

laterais e de fundo do palco, determinando o movimento de cenografia e acesso de 

atores. As laterais com uma dimensão mínima da metade do palco e o fundo com 

espaço suficiente para passagem de atores. 
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PROSCÊNIO 

Prolongamento no mesmo nível do palco projetado até o público que se adapta a 

diversas formas e dimensões. 

FOSSO DE ORQUESTRA 

Espaço que abriga conjuntos de músicos, não interferindo com o visual de público por 

estar no plano inferior ao nível do palco. Pode ser executado através de elevadores 

hidráulicos ou pisos removíveis (quartelada). 

 

QUARTELADA 

Tampos de madeira que compõem o piso do palco. 

 

BOCA DE CENA 

Vão aberto na caixa cênica que define a máxima abertura do palco, que pode ser 

reduzida em altura e largura pela bambolina mestra e pelos reguladores. 

 

REGULADORES 

Bastidores (armação forrada em tecido) ou painéis que se localizam à direita e à 

esquerda da boca de cena, definindo a sua abertura e evitando o vazamento (de luz e 

cenário) e também limitando o proscênio. 

 

CORTINA CORTA FOGO 

Cortina de metal que separa a caixa cênica da plateia em caso de incêndio. 

 

VARANDA DE MANOBRA 

Lugar onde se encontram os freios, a barra de malaguetas (que é um urdimento no 

sistema de carretilha para cabo de aço e corda), e a barra de afinação e trabalham os 

maquinistas. 

 

VARANDA DE CARGA 

Lugar onde se localiza a contra pesagem das varas de luz e de cenário. 
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URDIMENTO 

Espaço onde se desenvolve o movimento dos tiros e das varas, com as peças 

cenográficas planas ou volumétricas dependuradas, que ao descerem até a zona visível 

do espectador, criam o envoltório do palco. Tem como limite superior a grelha (estrutura 

de madeira ou metal) com a sofita (cordas e cabos de aço) e como limite inferior a linha 

das bambolinas, varas de luzes e a parte superior da cenografia. É a parte superior da 

caixa do teatro, guarnecida de forte e firme madeiramento ao qual se fixam roldanas, 

moitões (material para passagem de cabos de aço), gornes (saídas pequenas para 

prender estruturas), ganchos e outros dispositivos mecânicos para o trabalho das 

manobras. Do urdimento fazem parte as varandas.  

 

VARA DE CENÁRIO OU DE LUZ 

Barra de metal ou madeira, utilizada para se dependurar elementos cenográficos, 

equipamentos de luz e vestimentas de palco. 

 

VESTIMENTAS DE PALCO 

Conjunto de elementos da cenografia e da cenotécnica que cria o envoltório do espaço 

cênico e determina sua concretude na caixa cênica. 

 

CICLORAMA 

Grande tela com armação em forma de "U" aberto e que é colocada ao fundo do palco. 

Pode ser nas cores branco, pérola, cinza ou azul claro. 

 

LINÓLEO 

Tapete formado por várias lâminas ou passadeiras, usado especialmente para dança. 

 

PANO DE BOCA 

Telão principal que cobre toda a boca de cena. Pode ser ornamentado, pintado ou 

simples. 
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BAMBOLINA 

Uma das vestimentas suspensas sobre toda a extensão do palco, que evita o 

vazamento do urdimento e define a altura do palco, em tecido de pouca altura e 

comprida. A bambolina mestra é uma peça em tecido, estruturada ou não, suspensa 

sobre a frente do palco e imediatamente atrás do quadro do proscênio, regulando a 

altura da boca de cena. Pode ser também definida como uma faixa de pano ou de 

papel, montada ou não sobre caixilhos, unindo a parte superior, as pernas dos 

rompimentos, para evitar que se veja o urdimento quando não há teto. 

 

ROTUNDA 

Grande tela que é montada sempre à frente do ciclorama. São panos de fundo 

geralmente em veludo ou flanela, que circunscreve toda a cena, dispensando 

rompimento e bastidores. A rotunda pode exibir elementos de paisagem, sendo movida 

lateralmente por meio de tambores verticais. 

 

PERNA 

Elemento que se caracteriza como limite lateral do palco. Tecido sem armação. O 

conjunto de pernas e bambolinas é parte da câmara negra. 

 

CANHÃO SEGUIDOR 

Refletor de grande potência com movimento manual utilizado para acompanhar atores, 

bailarinos etc. 

 

GAMBIARRA 

Caixa de luzes, horizontal, suspensa entre bambolinas e fora das vistas do público, 

para a iluminação do palco de cima para baixo, complementando ou reforçando as 

luzes dos projetores. Também se dá esse nome á vara de projetores 
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Fig.23 Encerramento e agradecimento. 
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Os ensaios e apresentações mostraram que, as atividades práticas no ambiente 

escolar são um desafio compensador, que nem sempre indicam um acerto por inteiro 

ou uma promessa de total êxito em todas as turmas, conforme MORIN (2003 p 20) 

escreveu que “a condição humana, a compreensão e a ética, entendendo a era 

planetária em que vivemos e saber que o conhecimento, qualquer ele que seja, está 

sujeito ao erro e á ilusão”. Não há um método fechado e único, temos roteiros, 

propostas, mas que estão sempre em constante modificação, de acordo com o 

momento, a realidade local e as condições encontradas. 

Gerd Borheim (2007, p. 13) explica sobre a sua ótica em relação ao método de 

Stanilasvski:  

 

O pressuposto fundamental de todo o trabalho de Stanislavski é a sua 
fidelidade ao texto, o que implica em dizer, basicamente ao menos, 
fidelidade a Tchekhov, e, portanto a certo tipo de realismo cênico. Através 
de toda a sua longa evolução é esta constante que permanece 
fundamentalmente verdadeira em seu trabalho. 
 

O método contribuiu muito para a pesquisa no sentido de observar todo o 

processo, consciente de que há um momento de manter o texto e adaptar conforme as 

circunstâncias de idade, moradia, trabalho e família, cabendo mudanças sem alterar a 

obra, relacionadas ao ambiente, época e elementos de composição (música, figurinos, 

cenários, luzes). 

Tais modificações, no entanto, não devem ocorrer sem critérios mínimos, que 

envolvam a observação do grupo gestor, as formas de avaliação em processo, a voz 

dos estudantes quanto aos resultados e o embasamento teórico acompanhado, pois 

muitos profissionais altamente renovadores deixaram um legado para que houvesse 

uma continuação capaz de transpor limites para o bem da evolução humana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para a realização de um projeto de alcance para a escola pública, é de 

importância máxima o conhecimento da realidade dos estudantes, do histórico da 

comunidade e toda estrutura que a escola possui. Para tanto, o referencial teórico é 

imprescindível desde o início da pesquisa.  

Esta pesquisa mostrou a necessidade de procurar uma metodologia que 

contribua com o andamento dos conteúdos programáticos, fundamenta-se nas bases 

de educadores e outros profissionais do campo educacional e artístico, como Vygotsky 

(2001, p. 308), que escreveu a respeito da relação artística que a realidade possui: “a 

arte está para a vida como o vinho está para a uva – disse um pensador, e estava 

coberto de razão, ao indicar assim que arte recolhe da vida o seu material, mas produz 

acima desse material algo que ainda não está nas propriedades desse material.” Há 

uma relação do desenvolvimento humano e arte, a dimensão cognitiva, a afetividade, a 

interação social. 

A presenciar que existe uma proposta e também muita iniciativa diante dos 

projetos, há tempos oferecidos nas plataformas de ensino, observei que a pesquisa 

impulsionou uma formação contínua, ao verificar e repensar a função docente, como 

Perrenoud (2000, p. 15) que se refere à formação profissional de quem leciona como 

“uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situação”. São acionados diversos olhares, desde o momento do planejamento até a 

aplicação das atividades, envolvendo uma análise diagnóstica constante.  

Ao verificar que para o Sarau Literário necessitava de dados e experiências 

comprovadas a respeito de literatura e dramaturgia no processo de ensino e 

aprendizagem, foi de grande valia buscar nos autores citados nesta pesquisa, 

afirmações, histórias, exemplos, pontos convergentes e opiniões contundentes, que 

puderam dar o respaldo para um sonho capaz de ser realizado: a criação dos 

estudantes após o contato com a mediação e as informações das atividades escolares, 

formando indivíduos críticos e motivados a seguirem seus caminhos. 
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A consolidação de práticas docentes transformadoras tornou-se cada vez mais 

indispensável no trabalho engajado do professorado, pois é uma via de obtenção de 

êxito, no que diz respeito ao planejamento escolar. Assim, projetos como o Sarau 

Literário e afins, que se utilizam da leitura, da literatura e da dramaturgia em 

combinação, buscam a integração do estudante na escola e também a formação que o 

acompanhará pelos caminhos profissionais e suas trajetórias de vida. 

Na carta do Secretário da Educação do Estado de São Paulo, na época desta 

pesquisa, Herman Voowald, há uma expectativa de que orientações didático-

pedagógicas contribuam para que se efetivem situações de aprendizagem e sejam 

utilizadas como instrumentos para alavancar o ensino de qualidade. Diante de tal 

informação, encontrei propostas motivadoras para a pesquisa e o trabalho em sala de 

aula com os estudantes, de tal forma que pudesse convergir e estar cada vez mais 

adequado ao Currículo Escolar e proporcionar um ambiente de aprendizagem mais 

eficaz, agradável e com efetiva participação dos estudantes. 

Segundo Japiassu (2001, p. 24) “Não é a formação de artistas, mas o domínio, a 

fluência, e a compreensão estética dessas complexas formas humanas de expressão 

que movimentam processos afetivos, cognitivos e psicomotores”. Vem à tona uma série 

de convergências sobre a pesquisa, a partir das atividades com os estudantes, a troca 

de conhecimento, o envolvimento da escola e da comunidade. 

Diversas experiências dos autores pesquisados indicaram uma total 

convergência entre buscar uma ambientação que favorecesse o ensino e aprendizagem 

por meio do interesse dos estudantes e sua valorização, passando pela promoção 

constante das atividades motivadoras de conhecimento de mundo, até a finalidade que 

aproxima a escola e a cidadania, fazendo com que o indivíduo seja inserido no status 

coletivo e também esteja consciente e pleno em suas ações, na busca de uma 

realização pessoal que influencie positivamente sua vida e todos que o cercam. 

 Paulo Freire é um referencial de base para a pesquisa, pela experiência teórica 

e prática no campo da educação, na busca de proporcionar aos estudantes mais do 

que o acesso aos livros, a transformação social e a cidadania. Todas as etapas da 

pesquisa mostraram uma total convergência com a trajetória das experiências 

pedagógicas do educador, na busca de uma relação de ensino e aprendizagem que 
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valoriza o que estudante tem a oferecer. Em Pedagogia da Autonomia (2013,p. 67) 

afirma:  

 
A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, 
sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, 
fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível do adestramento 
dos outros animais ou do cultivo das plantas. 

 

As transformações em busca de maior liberdade para expressar conceitos, para 

conviver entre as diferenças, para administrar conflitos de diversas origens também 

apontaram novos rumos para o perfil do professor. Durante a pesquisa, o contato com a 

obra de Paulo Freire proporcionou diretrizes que deixam sempre acesa a grande chama 

para lecionar, tanto a vivência quanto os pensamentos relatados em suas teorias 

marcaram grandes momentos, por estar em total convergência a um desejo de 

estabelecer a relação de ensino e aprendizagem de forma mútua, diferente do aspecto 

de ter um professor como um ser colocado em patamar mais alto que o estudante. 

 Ainda em Pedagogia da Autonomia(2013,p. 100), há um exemplo extraordinário 

sobre a profissão conforme seus pensamentos: 

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não 
poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma 
tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre 
isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem que seja e a 
favor de não importa o quê. Não posso ser professor a favor 
simplesmente do homem ou da humanidade, frase de uma vaguidade 
demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. Sou 
professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade 
contra o autoritarismo, da autoridade contra a licensiocidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a 
favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a 
dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. 

 
 

Antonio Nóvoa (1999, p. 10) disse: “É verdade que os professores estão 

presentes em todos os discursos sobre a educação. Por uma ou por outra razão, fala-

se sempre deles. Mas muitas vezes está-lhes reservado o “lugar do morto”. 

 Desta forma é possível notar uma crítica, que o ato de lecionar necessita de 

uma procura incessante do reconhecimento e proximidade do exercício de estar no dia 

a dia em sala de aula, sem obedecer de modo subserviente a tudo que se impõe como 
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ocorreu em tempos pretéritos, de maneira uniforme e ditatorial. Assim, aponto como 

grande faixa de importância da leitura do autor para maior entendimento das tendências 

que a escola vem apresentando no mundo, estudando e colocando em prática os 

registros educacionais e tudo que destina no que diz respeito a uma formação contínua.  

Pelo pensamento do autor, ressalto ainda, que é muito importante que a escola tenha 

em seu planejamento bem decidido o que é essencial para o estudante, incentivar a 

formação constante de professores como condição prioritária para que se estabeleça 

um bom trabalho no ensino escolar, por meio do conhecimento de metodologias 

atualizadas e práticas pedagógicas eficientes para acompanhar as gerações e todo o 

contexto mundial. 

 As reflexões a respeito da Escola Nova permearam a pesquisa, ao verificar que 

há mais de um século já existiam profissionais da educação interessados em reformular 

os antigos padrões, com desejo de trazer experiências que obtiveram êxito em outros 

países e que, como efeito da ação escolar, contribuíram para a diminuição da 

desigualdade, como Anísio Teixeira (1956, p. 108): 

   
A educação, como função social, é uma decorrência da vida em 
comunidade e participa do nível e da qualidade da própria vida em 
comum. É por este modo que adquirimos a língua, a religião e os nossos 
hábitos fundamentais. É por este modo que somos brasileiros, que somos 
de nossa classe, que somos afinal o que somos. A família, a classe, a 
religião são instituições educativas, transmissoras dos traços 
fundamentais de nossa cultura, e a elas ainda se juntam a vida social em 
geral e os grupos de trabalho e de recreio. 
A escola, propriamente dita, somente aparece em estágio avançado e 
complexo da cultura, quando esta, já consciente, adquire as técnicas 
intelectuais da leitura e da escrita e o saber pelo livro, cuja transmissão 
não se pode efetuar senão sistematicamente. A escola surge, pois, assim, 
como uma instituição já altamente especializada proposta à formação de 
intelectuais, de letrados, de eruditos, de homens de saber ou de arte. 
Podemos dizer, numa simplificação um tanto ousada, mas em rigor certa, 
que até o século dezoito, não teve a nossa civilização outra escola senão 
essa, destinada a manter e desenvolver a cultura intelectual e artística da 
humanidade, para tanto preparando um pequeno grupo de especialistas 
do saber e das profissões de base científica e técnica. Tal escola não 
visava formar o cidadão, não visava formar o caráter, não visava formar o 
trabalhador, mas formar o intelectual, o profissional das grandes 
profissões sacerdotais e liberais, o magistério superior, manter, enfim, a 
cultura intelectual, especializada, da comunidade, de certo modo distinta 
da cultura geral do povo e, sobretudo, distinta e independente de sua 
cultura econômica e de produção. Um dos resultados, porém, dessa 
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cultura intelectual foi a ciência, cuja aplicação crescente à vida veio 
revolucionar os métodos de trabalho e de vida do homem. Começa, 
então, a necessidade de uma educação escolar mais generalizada, 
destinada a dar a todos aquele treino sem o qual não lhes seria possível 
viver ou trabalhar com adequação ou integração nos novos níveis a que 
atingiria a sociedade.  

 

O trabalho de Anísio Teixeira notoriamente trouxe reformulações no sistema 

educacional, quando o desenvolvimento dos estudantes ganhou maior destaque pelas 

ações em oposição ao ato restrito de simplesmente decorar as atividades, com um 

histórico extremamente colaborativo e transformador, em toda sua trajetória relacionada 

ao ensino, dando maior espaço para a escola pública e a possibilidade de formação e 

acesso aos estudos para muitas pessoas outrora desprovidas de condições para 

frequentar a escola.  

Considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a 

educação brasileira no século 20, num período de grandes transformações no país, 

Anísio Teixeira foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis, que 

refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. A identificação de tal 

propósito trouxe para minha pesquisa uma contribuição muito importante, ao lembrar 

que intelectuais, muitos anos antes, como Rui Barbosa (1849-1823), traziam modelos 

de implantação de tal contexto. 

 Como teórico da educação, Anísio não se preocupava em defender apenas suas 

ideias. Muitas delas eram inspiradas na filosofia de John Dewey (1852-1952), de quem 

foi aluno ao fazer um curso de pós-graduação nos Estados Unidos. O desejo de 

transformar e levar aos estudantes o acesso à educação foi um elemento motivador 

para as atividades desenvolvidas por mim na Escola Estadual Plínio Barreto. Tenho 

como grandes referências os profissionais da área que enfrentaram muitas 

adversidades em nome de um espírito coletivo de estudar o conhecimento e suas 

diferentes formas de colocar em prática novas propostas pedagógicas, em especial 

quando estudamos as realidades locais e levamos em consideração os diferentes 

aspectos sociais e o conhecimento trazido pelos estudantes. 
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O fato é que John Dewey impregnou a Filosofia da Educação e a prática 
da educação nos Estados Unidos de um sentido construtivo que fez com 
que seus discípulos fossem os rebeldes da educação [...]. Comunidades 
em crise, comunidades que haviam esgotado sua capacidade de 
crescimento econômico, encontraram na educação a espinha dorsal de 
sua recuperação econômica, social e cultural. Isso mostra uma tese que 
os sociólogos sempre defenderam: a da interação dialética que existe 
entre educação e mudança social. A educação não é só produto de 
mudança, ela gera mudança. Ela não é só produto da revolução social. 
E Anísio sentia atração pela filosofia de Dewey provavelmente porque 
sabia que no Brasil era através da educação que nós deveríamos 
realizar a nossa revolução nacional (BRASÍLIA, 2002, p. 53). 

 
Todos os processos de inclusão social no que diz respeito ao acesso à escola 

pública nos dias de hoje remetem aos profissionais que se empenharam em grandes 

lutas e movimentos sociais capazes de enfatizar as ações participativas dos estudantes 

como seres individuais e ao mesmo tempo fortes o suficiente para compor o povo como 

um núcleo que reivindica e argumenta pelo que necessita. 

Victor Henrique Paro (1986, p.28), escreveu há décadas sobre o perfil da 

administração escolar, remetendo há algo que vem ao encontro da pesquisa: 

 
Assumida uma concepção peculiar de qualidade e de produtividade da , é 
importante considerar as implicações de ordem administrativa daí 
decorrentes. Em nosso dia-a-dia, a administração (ou gestão, que será 
aqui tomada como sinônimo) costuma ser associada com chefia ou 
controle das ações de outros. Isso decorre do fato de que, diuturnamente, 
convivemos com o arbítrio e a dominação e quase não nos damos conta 
disso. É compreensível, portanto, que gerir, administrar, seja confundido 
com mandar, chefiar. 
Todavia, se sairmos das concepções cotidianas e nos aprofundarmos na 
análise do real, perceberemos que o que a administração tem de 
“essencial” é o fato de ser mediação na busca de objetivos. Administração 
será, assim, como já defini anteriormente. 

 

 Quando pensamos em gestão participativa, na organização dos membros 

pertencentes ao ambiente escolar e a interação com os estudantes, vejo que somente 

de forma democrática foi possível, por exemplo, apresentar o Sarau Literário. 

Teórico do campo pedagógico, grande referência pelas publicações relacionadas 

ao ensino, que contribuíram para esta pesquisa, em especial no que diz respeito ao 

questionamento da estrutura escolar no Brasil, desde os professores, estudantes e até 

o espaço.  
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Grande parte do trabalho do professor é facilitado quando o estudante já 
vem para a escola predisposto para o estudo e quando, em casa, ele 
dispõe da companhia de quem, convencido da importância da 
escolaridade, o estimule a esforçar-se ao máximo para aprender. A 
participação da população na escola ganha sentido, assim, na forma de 
uma postura positiva da instituição com relação aos usuários, em 
especial aos pais e responsáveis pelos estudantes, oferecendo ocasiões 
de diálogo, de convivência verdadeiramente humana, em suma, de 
participação na vida da escola. Levar o aluno a querer aprender implica 
um acordo tanto com educandos, fazendo-os sujeitos, quando com seus 
pais, trazendo-os para o convívio da escola, mostrando-lhes quão 
importante é sua participação e fazendo uma escola pública de acordo 
com seus interesses de cidadãos (PARO, 1997, p. 303). 

 

Ao desenvolver argumentações sobre mediação e administração escolar, 

explicita componentes teóricos que reforçam os valores sociais necessários, políticas 

públicas, especificidades educativas e busca de princípios e métodos para serem 

aplicados. Segundo suas teorias, uma boa preparação no ambiente escolar. 

Constantin Stanislavski, ator e professor, que ao longo da vida realizou diversas 

montagens e deixou um legado de diversos livros abordando profundamente o conceito 

de interpretação, dentre suas obras estão A Criação de Um Papel, A Construção do 

Personagem e A Preparação do Ator, desenvolvendo uma técnica baseada na Memória 

Emotiva, difundida por outros países como os EUA, por meio de Lee Strasberg e Stella 

Adler, artistas e professores responsáveis por ministrar cursos para diversos nomes do 

teatro e do cinema, além de outros profissionais. O chamado “Método”, criado na 

Rússia, expandiu pelo mundo, embora tenha um foco na prática teatral, ao buscar 

informações sobre as bases da interpretação até chegar ao histórico da dramaturgia 

brasileira, constata-se que o conhecimento sobre a prática artística é amplo e pode ser 

estendido ao ambiente escolar. 

Borhein (2007, p. 13) afirmou: “Stanislavski foi o homem que soube levar esse 

ideal realista ao máximo de perfectibilidade; a influência que ele sofreu de Tchekhov foi, 

como se sabe, decisiva”, ao relacionar o método do artista com um dos símbolos da 

dramaturgia universal (Anton Tchekhov é considerado um dos dramaturgos, escritores e 

contistas mais conceituados de todos os tempos). 
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Eugenio Kusnet,que viveu no Brasil e lecionou para muitos atores hoje 

reconhecidos, trazendo o Método de Stanislavski; ao lecionar no Brasil, esse 

dramaturgo de imensa importância no painel artístico conseguiu reunir suas atividades 

de dramaturgia, atuação e docência. Eu já havia me tornado um admirador do trabalho 

de Kusnet antes mesmo da minha monografia na Pós-Graduação, na qual pesquisei 

sobre o que havia trazido de melhor em termos de preparação artística voltada ao ofício 

de atuar. Nesta pesquisa, pude compreender ainda mais suas obras, e o quanto é 

importante para o trabalho em sala de aula nas atividades práticas. 

Como professor da Fundação das Artes em São Caetano do Sul, e em cursos 

livres de várias instituições como União Cultural Brasil-URSS, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, PUC, FAAP, Centro de Estudos Macunaíma e no Teatro 

Oficina de São Paulo nos anos de 1970, Eugênio Kusnet contribuiu para grandes 

pesquisas que relacionam a didática e a dramaturgia em suas publicações. Esse 

profissional multifacetado e atuante é sem dúvida uma referência e base de toda minha 

trajetória nos palcos e na escola, uma prova real de que é possível ser ator e professor 

reunindo literatura e dramaturgia. 

Uma relação direta e coerente com os fatos históricos confere a força da 

dramaturgia e sua relação com a realidade e o mundo, ao perfil social do ser humano, 

os conflitos, fantasias, anseios, comportamento e escolha de vida, como um reflexo, 

uma resposta, uma reação diante dos acontecimentos e todas as maneiras de 

expressar a condição humana por meio das artes. 

Em O ator e o método (1974 p. 63),Kusnet relata que “a fé cênica pode ser 

traduzida como um estado psicofísico que nos possibilita a ação espontânea de uma 

situação e de objetivos alheios como se fossem nossos [...]”. Entende-se aqui, além de 

uma de suas aulas destinadas à atuação, uma espécie de “jogo aberto” e verdadeiro 

que utilizei nas turmas, ao tomar para mim as experiências trazidas pelos estudantes e 

recebê-las para constituir nossa atividade, o sarau teve, como se diz popularmente 

“uma cara”, ou seja, totalmente caracterizado pelas histórias e registros coletivos. 

O vínculo vivo entre texto e autor, diretivas de atuação de quem esteja 

encenando e o olhar e a audição do espectador, ganham novas dimensões quando 

levados para a ambientação escolar; há o momento das descobertas, de compreender 
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palavras, acontecimentos, de saber as razões de autores e obras serem tão discutidos, 

mesmo passado tanto tempo; há o momento de reflexão, de abordagem, quando os 

estudantes se identificam ou discordam, expondo suas opiniões; e há o grande 

momento de colocar em prática aquilo que produziram partindo daquilo que 

conheceram. 

Viola Spolin, realizadora de jogos teatrais para crianças e jovens na escola; em 

diversas passagens em oficinas e estudos teatrais presenciei citações e práticas da 

autora com grande efeito, os jogos permitem que os estímulos dos estudantes cresçam 

sem tensão, com entusiasmo e busca por algo proposto, nada vêmde modo vazio em 

suas atividades, todas possuem um propósito que dialoga com o lúdico e liberta o 

indivíduo para novos rumos, exercitando ideias e trocando informações. 

Como em Improvisação para o teatro (1978, p. 36), diz que: “a instrução dá a 

auto-identidade e age como um guia enquanto se está trabalhando com um problema 

dentro de um grupo”, trouxe para mim uma variedade de caminhos para o diálogo com 

as turmas e adaptar situações conforme o que encontrava.  

 Seu trabalho indica desde a primeira aula, a explicação de objetivos, a 

necessidade de iniciar do zero e o cuidado com a avaliação, sempre com a finalidade 

de uma crítica construtiva, como os jogos dramáticos, variados e capazes de ambientar 

situações que deixam os participantes à vontade, enfatizando o sentido de orientação, 

que ressalta a atividade em grupo que busca uma integração e um reconhecimento do 

próprio empenho, para que exista uma disposição cada vez maior para seguir. 

J. Guinsburg e Augusto Boal, influências de imensa relevância no contexto das 

artes cênicas, o estudo da arte como parte dos seres humanos, em diversos âmbitos 

que vão ao encontro do que se planeja na escola, caminhando além do conceito de 

entretenimento. 

J.Guinsburg (1996, p. 02) escreveu: “Professor: para que o texto dramático 

exista, são necessários três elementos operativos que podemos chamar de “tríade 

essencial”: o texto, o ator e o público. Isto é fundamental”. Por mais óbvio que possa 

parecer, foi diante desta tríade que pude alavancar os ensaios no Sarau Literário e 

ousar com a valorização de outros elementos: aqueles que não vão para a frente dos 

palcos, mas que também constituem grande participação nas montagens, oferecendo 



 

150 

 

 

assim aos estudantes, múltiplas possibilidades e ampliando o aproveitamento das 

experiências que eles tinham a oferecer.  

 Há uma fundamentação teórica em Guinsburg que é possível ver na prática em 

Boal, são encontros de grandes contribuições, desde as definições da composição de 

um ambiente teatral e todos os seus componentes até a possibilidade de algo feito pelo 

povo e para o povo, que prova aos seres humanos que a arte é possível para todos e 

mais, é uma necessidade humana que expressa emoções, registra uma época e 

proporciona realizações. Boal (2006, p.04), que trabalhou o teatro com pessoas das 

mais distintas profissões e em diversos países, disse: 

 
Mesmo quando se trata de grupos homogêneos, os atores tem que 
trabalhar com seus corpos para melhor conhecê-los e torná-los 
expressivos [...] e iniciamos as sessões com os mesmos exercícios 
corporais para que os espectadores entrassem em relação de confiança 
conosco, desinibidos. 
 

Com os exercícios para atores e não-atores, descobri o quanto poderia aplicar na 

pesquisa as técnicas desenvolvidas por esses grandes profissionais, que no projeto do 

Sarau Literário era sim possível dialogar as linguagens da leitura, seguida de uma 

conversa a respeito da cultura e do conhecimento da turma e posteriormente, chegar a 

um consenso da ideia das montagens, sempre com a participação dos estudantes na 

concepção e em toda a organização do evento. 

Antonio Candido na literatura, em especial por sua abordagem teórica na leitura 

e escrita, aprofundando os pontos de vista sobre o que já foi escrito, o que vem sendo 

escrito e sobre tendências futuras, constituindo uma análise necessária para as práticas 

literárias, seguido de todos os autores pertencentes aos gêneros literários que devem 

ser estudados em sala de aula, já descritos nos livros didáticos e nos cadernos da 

Secretaria do Estado da Educação. 

Os valores culturais estendem-se no desenvolvimento do Sarau pelo 

entendimento da literatura como arte que permite uma estética mais abrangente do que 

as palavras, aliando produtos da vida social, com referências do campo da literatura e 

da dramaturgia. O envolvimento dos estudantes durante as etapas indica um grande 

incentivo mútuo entre o corpo docente, discente e os gestores, acompanhando a 
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evolução das atividades em sala de aula, o planejamento escolar, a troca de ideias, 

verificando o discurso das turmas quanto ao que foi aproveitável durante o ano letivo. 

 Especialmente sobre a etapa da leitura compartilhada e o entendimento da 

formação do Sarau Literário há consonâncias diretas em relação à pesquisa, como por 

exemplo, ao afirmar (CÂNDIDO, 1995, p.249) que a literatura é um fator indispensável 

de humanização: 

 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem 
aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, 
à aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos 
seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos 
para a natureza, a sociedade, o semelhante. 

 

A experiência literária envolve o contato efetivo com o texto, o desenvolvimento 

das técnicas, a interação entre o que se internaliza e se relaciona coletivamente é o 

exercer da prática humana que jamais será a mesma após o acréscimo de 

conhecimento e suas consequências; iniciados com a literatura e expandidos com a 

montagem proposta. 

Os autores direcionam para uma pesquisa que pretende evidenciar que além de 

registros históricos, o estudo prático e colocado no formato de dramaturgia pode 

colaborar com os objetivos do êxito na escola pública. 

Para um aprimoramento das bases teóricas, também contribuíram em 

publicações e contatos vários autores contemporâneos e profissionais da área 

educacional de grande importância no cenário da vivência e pesquisa na escola 

pública, como a Profª. Drª. Alice Vieira, responsável pela coordenação dos cadernos da 

Secretaria do Estado da Educação, bem como a Profª. Dra. Débora Mallet Pezarim de 

Ângelo, Profª. Drª.Miriam Celeste Martins, Profª. Drª.Gisa Picosque , que possuem uma 

trajetória considerável na escola pública, como grandes gestores que trabalham 

constantemente a serviço da formação de professores e na busca de aprimorar tudo 

que diz respeito ao campo educacional, em contato com as mudanças de cada dia em 
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face a avanços tecnológicos, descobertas e criações científicas que interferem 

diretamente na condição humana e as relações sociais e comunicativas. 

Stanislavski (2004, p. 126), em mais de quarenta anos voltados ao teatro, 

símbolo de grande potência comunicativa humana, buscou durante todo seu trabalho a 

autenticidade que move as intenções, em oposição ao formato oco, uma prova de que 

as convenções e artifícios não se sustentam diante da força criadora dos seres 

humanos, capaz de expressar beleza para aquele que a vê, em seus mais amplos 

conceitos, que vão além da beleza da forma, despertando o que o indivíduo pode fazer 

de melhor: 

 

Todos os nossos atos, mesmo os mais simples, aqueles que estão 
acostumados em nosso cotidiano, são desligados quando subimos na 
ribalta, diante de uma plateia. Isso é porque é necessário se corrigir e 
aprender novamente a andar, sentar ou deitar. É necessário a 
autorreeducação para, no palco, olhar e ver, escutar e ouvir. 

 
 

Mesmo tanto tempo depois, o método de Stanislavski ainda é aplicado e 

constantemente pesquisado, não apenas em termos teatrais, restritos a uma formação 

de artes cênicas, mas estendido para outras áreas afins, na educação por exemplo, o 

método possui uma eficácia em momento oportuno. Para a pesquisa, esses momentos 

vieram mais do que oportunos, desde a preparação das aulas até a montagem do 

sarau, além dos estudantes entrarem em contato com autores e obras de relevância 

para a escola e para suas vidas. 

Em Stanislavski Revivido (Piacentini e Fávari, 2014, p. 11), há uma definição que 

sintetiza a importância e contribuição do dramaturgo: “Pensar a atuação em teatro sem 

o seu sistema seria desprezar as universalmente reconhecidas hipóteses formuladas”. 

Pode-se afirmar que o método compreende um conteúdo que pode e deve fazer parte 

dos cursos de atualizações para professores, pois nosso trabalho em sala de aula 

requer um dinamismo voltado para uma atividade coletiva e agregadora de 

conhecimento, para que se multiplique entre os estudantes.  

A etapa relacionada ao teatro, no momento em que levei os estudantes para o 

palco da escola, após os ciclos de leitura, também exigiu uma busca a respeito de 

minhas formações de ator e professor, uma busca interna e também de atualização, na 
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qual pude conferir aspectos que me davam elementos históricos que atendiam às 

diversas questões das turmas, pois era quase que diário o exercício de trazer a cada 

um dos estudantes interessados em encenar, algumas respostas e definições. Dentre 

esse “mergulho cultural” Almada (2004, p. 17) mostra que:  

 

Além do prazer estético que provoca em cada um de nós, a arte, de 
certo modo, apresenta a característica sociológica de poder reconstruir, 
em até pormenores, num dado momento histórico, as relações sociais e 
a maneira de pensar da época, convidando-nos a fazer uma reflexão 
sobre essas relações e esse pensamento. 

 

 O embasamento teórico perpassa aos nossos olhares, uma espécie de união de 

propósitos, um segmento nas afinidades coletivas, capaz de resgatar, executar e 

analisar práticas que cercam a educação, a cultura e a vida em sociedade. E o teatro, 

por ser um meio eleva também outras formas artísticas, como a literatura no texto, a 

pintura, a escultura e a fotografia nos cenários, reflete, literalmente, como uma grande 

luz projetada, de modo milenar, os registros históricos da humanidade. Devido a esse 

importante significado, a pesquisa mostrou que existe conhecimento e também 

renovação na leitura, literatura e dramaturgia.  

 Ainda sobre o teatro, os exemplos históricos são múltiplos ao longo do tempo, 

chegando até a atualidade, ainda que no Brasil a configuração da cultura seja mais 

pontual, levando em conta o acesso e o resultado de uma nação colonizada. Mesmo 

assim, a arte se manifesta em todas as variações da sociedade, independente de uma 

influência estrangeira ou no período independente, as manifestações artísticas ocorrem 

como um “fenômeno antropológico” que atravessa gerações, locais, etnias, costumes, 

religiões e demais marcações características das civilizações. 

 

 Almada (2004, p. 18) escreve sobre a importância de autores e atores unidos na 

reconstituição cênica, em comunhão com o público, num ritual de milênios destinado à 

perenidade: 

 

No caso específico do teatro – aliás, a forma mais antiga de 
“representação e imitação das ações humanas” que se conhece – tal 
afirmativa (perenidade) é, ao meu ver, mais do que verdadeira , e poderá 
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ser aplicada às suas próprias origens, isto é, pelo menos àquelas 
conhecidas e documentadas, como o teatro grego dos séculos VII a.C. e 
V a.C. As obras dos trágicos gregos Ésquilo, Sófocles e Eurípedes e do 
comediógrafo Aristófanes, bem como parte da sistematização desse 
trabalho na Poética de Aristóteles, dão-nos uma ideia bastante 
aproximada daquilo que se fazia e se pensava na Grécia clássica. 
 

 

Bertolt Brecht, ao final de Aos que vierem depois de nós (tradução de Manuel 

Bandeira), deixa o seguinte pensamento: 

  (...) E contudo, sabemos 
 Que também o ódio contra a baixeza 
 endurece a voz. Ah, os que quisemos 
  preparar terreno para a bondade 
  não pudemos ser bons. 
 Vós porém, quando chegar o momento 
 Em que o homem seja bom para o homem, 
 Lembrai-vos de nós 
 Com indulgência. 
  
  

As palavras do dramaturgo mundialmente conhecido endossam a necessidade 

do trabalho coletivo, na cooperação humana e nas ações participativas dos seres 

humanos em suas criações e propósitos que envolvam situações de ensino e 

aprendizagem na escola e na trajetória de formação profissional e cidadania. 

Os gestores da Escola Estadual Plínio Barreto foram imprescindíveis para a 

realização da pesquisa. Na busca de um ambiente e clima harmonioso, no apoio aos 

materiais necessários e na retaguarda para o equilíbrio entre as turmas, além do grupo 

de professores que juntos, apresentaram um imenso interesse no êxito da 

interdisciplinaridade, na integração dos jovens e na formação dos projetos. 

A Profa. Dra. Márcia Polacchini, grande incentivadora de projetos, comandando 

há anos o teatro na escola, é um exemplo de inspiração para os estudos, para seguir 

apostando na capacidade da juventude em relação à escola e na organização de 

formação de público, que envolve a comunidade e todos os membros diretos e indiretos 

da escola. Foi por meio do trabalho desta profissional admirável que busquei o 

mestrado para apresentar mais uma via multiplicadora do acesso ao conhecimento para 
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os estudantes e o prazer de unir minhas formações de ator e professor, com uma 

finalidade educacional.  

A coordenadora pedagógica Profa. Cláudia Nogueira Salas, antes de tudo, uma 

professora, levou sua experiência ao lidar com diferentes idades e séries escolares, há 

mais de uma década na Escola Estadual Plínio Barreto, também contribuiu 

imensamente para a integração de professores, para uma gestão participativa muito 

bem direcionada, o que permitiu um desenvolvimento de projetos ainda mais atuante, 

por consequência, a realização do projeto do Sarau Literário ganhou novos olhares 

para motivação do corpo docente e discente. 

A direção da Escola também contribuiu imensamente para o acompanhamento e 

todo apoio quanto aos recursos e diálogos com os estudantes, mesmo entre mudanças 

na gestão, a continuidade dos projetos teve sua atenção garantida. A pesquisa trouxe 

como um dos parâmetros que o trabalho coletivo é essencial na escola, pois os 

estudantes percebem quando existe uma unidade nas propostas.  

A relação entre a teoria e prática da leitura e suas possibilidades mostra que é 

possível apresentar diferentes meios de tornar as aulas mais eficazes quanto ao 

aprendizado, observando que é preciso reforçar e não utilizar um único método com os 

estudantes, não há um único caminho pedagógico, a mediação e a valorização do 

professor e do estudante favorecem o convívio entre ambos, além de abrir portas para 

o diálogo nas trajetórias que incluem a formação e a atualização dos profissionais. 

A compreensão das práticas de conhecer o aprendizado dos estudantes, em 

meio a um processo muito produtivo, foi de extrema importância para minha profissão 

de professor, desde os elementos motivadores até a gratidão de ter a oportunidade de 

acompanhar vários jovens que puderam encontrar em seus caminhos um prazer maior 

pela leitura e pela busca do conhecimento, a pesquisa foi de uma proporção muito 

especial em termos de educação e cultura. 

Utilizando a articulação das competências para a aprendizagem, a pesquisa 

mostrou que, ao acreditar no potencial do individuo, ainda há muito que surgir, seja no 

contato com os registros históricos da literatura, nas rodas de leitura, nas montagens do 

Sarau, um aprendizado mútuo entre professores e estudantes, com histórias que ficam 

para sempre. 
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