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RESUMO

O ensino do Teatro nas escolas brasileiras tem sido alvo de muita discussão.
Estudos consistentes apontam as implicações da ineficiência e crenças dos
professores ao aplicar metodologias para este ensino, o que mostra a necessidade
de que sejam criados mecanismos para ressaltarem a finalidade do mesmo, por
meio de metodologias que contemplam o motivar dos alunos para a expressão
plástica, no âmbito das disciplinas de Arte, Teatro, e, por conseguinte, promover e
desenvolver os domínios afetivo, cognitivo e social. Nesse sentido o presente
trabalho teve como objetivo principal, discutir por meio de um relato de experiência o
desenvolvimento do Trabalho realizado com o Programa PIBID- Subprojeto
Encenando o Texto e Estágio supervisionado, com estudantes e acadêmicos diante
da necessidade da apresentação dos aspectos lúdicos do teatro como forma de
efetivar o ensino e a aprendizagem. As leituras realizadas nos trabalhos
pesquisados mostraram que é importante que os professores se sintam estimulados
a refletir sobre sua atuação em sala de aula frente às dificuldades de ensinar
utilizando de metodologia que aprimore suas práticas educativas.

Palavras-chave: Teatro. Alunos. Experiências. Aprendizagens.

ABSTRACT

Teaching Theatre in Brazilian schools has been the subject of much discussion.
Consistent studies show the implications of inefficiency and beliefs of teachers to
apply methodologies for this teaching, which shows the need for mechanisms to be
created to bounce off the end of it, using methodologies that include motivate
students for artistic expression, within the Art disciplines, theater, and therefore
promote and develop the affective, cognitive and social domains. In this sense the
present study aimed to discuss through an experience report the development work
carried out with the PIBID- Program Activity Staging the text and supervised
internship, with students and academics on the necessity of presenting the playful
aspects of theater as a way to carry out the teaching and learning. Readings taken in
the researched studies have shown that it is important that teachers feel encouraged
to reflect on their performance in front of classroom teaching to the difficulties of
using methodology that enhance their educational practices.
Keywords: Theatre. Students. Experiences. Learning.
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INTRODUÇÃO

O estudo que aqui se apresenta pretende contextualizar o Programa PIBIDEncenando o Texto, (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), e o
Estágio Supervisionado como um recurso para o processo de ensino aprendizagem
do Teatro em sala de aula, também, como um método no desenvolvimento dos
acadêmicos nas aulas de Artes Cênicas.
O tema surgiu no intuito de apresentar uma abordagem, não somente para o
ensino aprendizagem em sala de aula, mas a possibilidade do professor desenvolver
atitudes e valores positivos frente ao conhecimento da disciplina de Teatro.
Especialmente, priorizando o significado do lúdico e a interdisciplinaridade, que é
uma dinâmica bastante eficaz como metodologia de ensino e aprendizagem.
A importância de se estudar essa problemática na escola com ênfase nas
atividades desenvolvidas do Programa PIBID, tem como objetivo apresentar aos
estudantes, que o teatro pode proporcionar o ensino e a aprendizagem como uma
criação humana, que surgiu a partir da busca de respostas para os problemas do
cotidiano do indivíduo.
Como também, as preocupações de vários estudiosos em diferentes
momentos históricos, identificando a utilização do teatro em cada cultura,
estabelecendo comparações entre os conceitos e processos do passado e do
presente. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2004) enfatizam que o
aprender a história dos processos da Arte torna as aulas mais interessantes e o
aprendizado de qualidade.
Vale salientar que o Estágio Supervisionado é uma parte do currículo muito
importante na formação do futuro professor, porque é a oportunidade de
experiências e realização da prática, do conhecimento teórico adquirido no decorrer
da sua formação acadêmica. Ele proporciona aos estagiários o contato direto com a
realidade escolar e apresentam necessidades de estudo/discussão referentes aos
estudantes (indisciplina, dificuldades de aprendizagem, entre outras). Essas ações
podem ajudar na orientação das mudanças na formação, em particular na prática e
no estágio, de modo a responder às necessidades vivenciadas citadas por
professores, coordenadores entre outros agentes da escola, que também já foram
estagiárias na sua formação.
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Partindo deste pressuposto foi elaborado o presente trabalho, utilizando como
recurso anotações realizadas durante o trabalho de campo, registros feitos de
informações advindas dos próprios participantes em momentos de roda de
conversas após o término de cada encontro, também relatórios, tendo como fonte
documental esses registros feitos durante a observação e utilizando de estudiosos
sobre o assunto para fundamentação teórica, estabelecendo deste modo, um estudo
sobre a função do futuro professor de Artes Cênicas, voltados aos conteúdos
disciplinares em suas implicações de tentativas/erros e acertos.
Deste modo, pôde-se certamente fazer uma descrição do estudante
observando faixa etária, nível socioeconômico, condições de aprendizagens,
participação da família no cotidiano escolar, visando descrever nas etapas das
atividades desenvolvidas na escola, os princípios de autonomia detectados nas
práticas de organização e modelos de gestão, de modo a identificar os objetivos
prioritários da educação.
Diante disto, o trabalho realizado na escola da rede Estadual Presidente
Costa e Silva teve esse caráter de aperfeiçoar teoria e prática, sendo assim este
relato de experiência pretende proporcionar melhor entendimento para a
coletividade. O assunto envolve uma aprendizagem rica, dando possibilidade às
descobertas, para se discutir manifestações, crenças, emoções, e também, que
possam contribuir para a formação do professor e estudante.
Portanto, este trabalho traz consigo a problemática: “Como o Programa PIBID
e o Estágio Supervisionado podem contribuir no ensino nas escolas”. Tem também
como objetivo geral discutir de que maneira o teatro pode contribuir para o
desenvolvimento do discente em sala de aula, tendo relações estreitas com diversas
áreas do conhecimento e da atividade humana. Na hipótese de que os
conhecimentos de filósofos e estudiosos da área, bem como o teor teórico e prático
do Programa PIBID e o estágio, auxiliem o estudante e a pesquisadora que vos
escreve, a entender o processo da prática na aprendizagem significativa.
Está organizado em três capítulos, e sete subcapítulos, sendo que o primeiro
capítulo intitulado “O PIBID como aperfeiçoamento para a docência”, discorrerá um
breve histórico do PIBD, trazendo na sequencia quatro subcapítulos relacionados ao
assunto. No segundo “Traçando um paralelo entre teoria e prática” traz o relato de
experiência da realidade vivenciada na escola e dos estudos realizados para todo
processo deste trabalho monográfico. Seguido do terceiro “Em busca de uma
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metodologia: processo criativo ‘O Menino Sujão’”, que aborda o trabalho
desenvolvido no processo de Estágio. E por fim as considerações da autora.

12

2 O PIBID COMO APERFEIÇOAMENTO PARA A DOCÊNCIA

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), está
embasado na lei n° 9.394/ 1996 a lei n° 12.796/2013 e o decreto n° 7.219/2010. A
coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior (Capes) é o
responsável pelo programa, e tem por objetivo promover à iniciação a docência,
colaborando para o aprimoramento da formação de professores em nível superior e
para o progresso da qualidade da educação básica pública brasileira.
O PIBID foi criado com base na Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro
de 2007. (Decreto de 24 de junho de 2010). Na esfera do PIBID os projetos
apoiados são

apresentados pelas IES Instituição

de

Ensino

Superior

e

desenvolvidos por grupos de acadêmicos, com supervisão de docentes de educação
básica e direção de docentes da IES.
O programa oferece bolsas aos licenciandos participantes e repassa verbas
para financiar suas atividades. Conforme a CAPES (2010), os objetivos do programa
são:
I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação
básica;
II – contribuir para a valorização do magistério;
III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação
básica;
IV – Inserir os licenciando no cotidiano de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensinoaprendizagem;
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus
professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura; (Art. 4º PORTARIA Nº 096, DE 18 DE JULHO DE
2013)

Estes objetivos estão embasados no Art. 43, da LDB n°9.394/96 que prevê a
relevância do programa PIBID para formação de professores com melhor
capacitação e preparação para o cotidiano escolar, como cita inciso II da LDB:
II - A educação superior tem por finalidade formar diplomados nas diferentes
áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e
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para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar
na sua formação contínua.

Para garantir esta finalidade o artigo 4º do Decreto nº 7.219, de 24 de junho
de 2010, reafirma que para que estes objetivos sejam cumpridos, é necessário
doação de bolsas de iniciação à docência, ou seja, bolsas dirigidas aos alunos de
cursos de licenciatura para que desenvolvam atividades pedagógicas em escolas
públicas de educação básica, assim como aos professores responsáveis pela
coordenação e supervisão destas atividades.
Segundo a CAPES (2010), para que o programa seja efetivado com sucesso
é dividido em quatro etapas quanto a sua metodologia: na primeira é realizado o
reconhecimento da escola e suas salas de aula com o intuito de verificar os
problemas persistentes nos espaços escolares. Na segunda fase são desenvolvidos
seminários internos, com a finalidade de mostrar os diagnósticos da realidade
escolar.
Na terceira etapa foram desenvolvidos grupos de estudos e por meio de
debates, elaboração de métodos para intervir em sala de aula, e finalmente é
realizado o processo de contribuição pedagógica, no qual os bolsistas colaboram de
modo direto nas escolas, com a direção de professores, coordenadores e
supervisores. Dentro dessas etapas do Programa PIBID, está uma grande gama da
vivência dos cursistas de Artes Cênicas e uma grande contribuição para a formação
docente.
Nesta perspectiva se fará abaixo o relato das experiências vivenciadas
durante o processo em que a acadêmica buscava conciliar cada uma dessas etapas
observando a teoria versus a prática no contexto da disciplina de Arte subárea;
teatro em uma escola da rede estadual.

2.1 O reconhecimento da escola – 1ª etapa

Para a realização da primeira etapa do Programa PIBID, foram divididos os
cursistas/bolsistas em grupos de três, para realizar as observações na escola
campo, no ano de 2013. A escola escolhida para as observações que ora se propõe
a relatar, foi à escola Estadual Costa e Silva, que é uma escola de tempo integral
com funcionamento diário de oito horas e meia de permanência dos alunos na
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escola, atendendo aproximadamente seiscentos alunos do Ensino Fundamental, de
3º ao 9º Ano.
Por ser a escola observada de educação integral e possuir um currículo vasto
com disciplinas do núcleo comum como; Arte, Língua Portuguesa, matemática,
geografia, história, ciências e outras, e ainda disciplinas da parte diversificada,
como; Teatro, Música, Dança, Artes Visuais e Artes Marciais, percebeu-se uma
grande relevância para a formação da acadêmica, pois a escola de educação
integral pode ser capaz de responder a uma multiplicidade de exigências, ao mesmo
tempo em que deve objetivar a construção de relações na direção do
aperfeiçoamento tanto dos professores quanto dos alunos.
Neste sentido, foram ofertadas possibilidades para que o profissional da
educação pudesse acrescentar em seu currículo, em todas as suas dimensões:
cognitiva, social, cultural, afetiva, ética, entre outras habilidades necessárias à
docência. Essa concepção de educação integral aponta para a necessidade de
articulações entre diferentes contextos educacionais, nos quais as aprendizagens
são assumidas como uma construção em redes, a partir de diferentes objetos, e não
apenas de disciplinas escolares, isso porque essas aprendizagens devem garantir a
todos os envolvidos, “sua sobrevivência, seus relacionamentos pessoais e sociais,
seu trabalho produtivo e o sentido para sua vida” como afirma Isa Maria F. Rosa
Guará (2006, p. 17).
O conhecimento escolar, destacando o conhecimento empírico, para além
dele deve constituir um currículo necessário à vida. Neste entendimento se propôs a
construção deste trabalho acadêmico, indo de encontro com a primeira etapa, ou
seja, o reconhecimento da escola como um todo, tendo como foco principal a
articulação

dos

saberes

do

programa

PIBID

na

educação

integral,

o

desenvolvimento do indivíduo pensando a socialização e valorização do “eu”, e entre
as disciplinas curriculares de teatro e arte e os conhecimentos em abordagens
interdisciplinares

e

transdisciplinares,

ou

seja,

enfatizar

que

as

práticas

educacionais, sobretudo as escolares, devem se abrir ao diálogo com as
experiências e os conteúdos transversais.
Além disso, foram realizadas rodas de conversas com a diretora, professores
e coordenadores, na qual a proposta de realização das atividades do PIBID permitiu,
não somente conhecer o funcionamento da escola de forma totalizada, como
também constatar as etapas das atividades desenvolvidas pelos professores de
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Arte, subárea; teatro. Assim nesta primeira etapa em que foi possível observar e
estudar o Projeto Político Pedagógico da escola, proposta curricular de Arte/Teatro,
regimento interno, modulação, projetos interdisciplinares desenvolvidos, como
também as dificuldades encontradas pela equipe de gestores e professores para
efetivar uma educação de qualidade.
Após passar pela leitura desses documentos iniciou-se o momento de
participar das aulas para observar os professores das disciplinas de Arte/Teatro,
juntamente aos alunos, a fim de descobrir as dificuldades no ensino e aprendizagem
entre outras observações, com o propósito de adquirir conhecimento e experiência
como também perceber possíveis intervenções e/ou contribuições na segunda etapa
do Programa. Este período de observação nas aulas de Arte/Teatro foi muito
importante e possibilitaram fazer um diagnóstico da realidade escolar dentro e fora
da sala de aula, tendo sempre que partir de alguns recursos teóricos no sentido de
enriquecer resultados destas observações no trabalho realizado por professores e
alunos.
Portanto nesta etapa objetivou-se, conhecer a estrutura física, todos os
aspectos desde os recursos humanos e materiais didáticos, as dificuldades dos
alunos, a prática pedagógica do professor, por fim todo trabalho realizado na escola.
Vivenciou-se na prática o que já havia aprendido na teoria, adquiriu-se
conhecimento

e

experiência

da

prática

docente.

As

observações

foram

enriquecedoras, houve troca de informação entre a escola parceira e a estagiária,
que serão elencados no próximo tópico.

2. 2 Trajetória da escola - espaço físico e material humano
A escola já funciona no município de Gurupi -TO, há mais de vinte e dois
anos, durante esse período já passou por várias estruturações quanto ao processo
de oferecimento às Modalidades de Ensino, como: Ensino Fundamental de 1º ao 9º
ano, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos 1º e 3º Segmento, e Ensino
Especial (salas multifuncionais). No entanto desde 2013 a escola passou a ser de
Regime Integral, com a junção dos prédios e dos alunos o Colégio Henrique de
Santana e a Escola Presidente Costa e Silva, que antes trabalhavam com turno
matutino, vespertino e noturno. As duas escolas atendiam pelos nomes citados
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acima, após junção houve a necessidade de modificá-los, sendo então denominada
Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Presidente Costa E Silva.
Em conversa com a equipe escolar percebe-se que o processo de
implantação foi muito difícil, pois trabalhar em dois prédios requer muita organização
e mão de obra especializada, neste quesito a escola ainda vem enfrentando várias
dificuldades, como também passando por transformações/modificações, para
potencializar efetivamente a Proposta de Tempo Integral. Para tal houve a
contratação de profissionais em nível técnico e superior: os profissionais da escola
não são selecionados pela unidade escolar, e sim são modulados aqueles que foram
submetidos a concurso público e/ou exame de seleção a nível estadual, alguns
deles relatam não ter perfil para o trabalho em escola de tempo integral. Não se
sentem preparados.
Outro ponto seria o amplo leque que as exigências da ampliação do espaço e
do tempo de permanência na escola. Essas exigências devem ser atendidas pelos
campos do apoio escolar que ainda não atendem aos requisitos da escola de regime
integral, elas são: alimentação, infraestrutura, multimeios pedagógicos, articulação
com a comunidade. Uma vivência que lança desafios interdisciplinares postos para
os professores formados para ensinar “o aluno ideal”, e não para formar o aluno do
mundo contemporâneo sob contexto real tão diverso.
Temos ainda desafios relacionados à necessidade de ampliar o tempo de
permanência dos alunos e professores na escola, há necessidades de por meio de
regimes próprios de trabalho exigir adequação física e pedagógica do espaço
escolar, investimentos em infraestrutura, reformas, ampliação ou construção do
refeitório e banheiros entre outros aspectos físicos, materiais e pedagógicos
necessários.
Apesar de diferentes experiências terem sido realizadas no contexto
educacional brasileiro, em termos legais o tema da educação integral está
fundamentado desde o final da década de 1990 do século XX, quando a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), em seu artigo 34, relata a
importância e a necessidade da educação escolar em tempo integral como uma das
bases para o pleno desenvolvimento dos alunos.
Atualmente se pode observar que as escolas de tempo integral estão
presentes em vários estados brasileiros, e no estado do Tocantins há várias escolas
sendo implantadas, e aparentemente não se vê mudanças em sua estrutura física,
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nem na dinâmica dos recursos técnicos e pedagógicos. Estes fatores são devido à
carência de novos recursos e demandas educacionais, como: a contratação de
profissionais capacitados, para cada área de ensino, a ampliação do espaço físico, e
ainda se tratando de um Estado, onde o clima é muito quente, os gestores precisam
ponderar a questão da climatização, para que os alunos não tenham nenhum
prejuízo em seu aprendizado, devido ao calor excessivo, que pode provocar entre
outras, a falta de concentração, deixando-os inquietos causando assim déficit ao
aprendizado.

2.3 Observação e análise do ensino e aprendizagem

Durante o processo de observação percebeu-se que uma das principais
dificuldades de aprendizagem dos alunos se refere à aquisição da linguagem, da
leitura e escrita. Tais dificuldades são resultantes das defasagens de habilidades
necessárias e não adquiridas nas séries anteriores, pois as crianças são
consideradas aptas a passarem a série posterior sem contemplarem realmente dois
quesitos muito importantes para o futuro escolar, que são; leitura e escrita. Nem
sempre conseguem ler e escrever corretamente e ainda assim, são consideradas
aptas. E isto é percebido nos resultados das avaliações internas e externas, pois a
escola não atingiu a meta projetada pelo governo Federal como revela o resultado
da prova Brasil, essa prova verifica o índice de aprendizado do estudante brasileiro.
Outro fator que se salienta como indicador negativo está ligado ao fato de
haver pouca participação da comunidade na escola, os pais nem sempre são
presentes na vida escolar dos filhos, e o membro do colegiado, no que diz respeito
ao aprendizado dos estudantes, faz as cobranças necessárias, mas nem sempre
alcança o resultado esperado. Pois em grande maioria os pais trabalham o dia todo
e não tem tempo de dar a devida atenção aos afazeres dos discentes com relação
às tarefas escolares, e ainda omitem por vezes disciplinar os filhos por julgarem que
ficam pouco tempo com as crianças não devendo assim usar esse tempo para
questões de apreensões. De acordo com Maria Eulina de Carvalho Pessoa (2004, p.
42), há diferentes agentes externos que interferem sobremaneira no ensino e na
aprendizagem dos estudantes e que às vezes não são da competência da escola,
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mas esta tem como função social firmar parcerias buscando intervir junto aos órgãos
competentes.

Quando se fala na desejável parceria escola–famíliaesse convoca a
participação dos pais (termo genérico para pais e mães) na educação, como
estratégias de promoção do sucesso escolar não se consideram:
• as relações de poder variáveis e de mão dupla, relações de classe,
raça/etnia, gênero e idade que, combinadas, estruturam as interações
entreessas instituições e seus agentes;
• a diversidade de arranjos familiares e as desvantagens materiais e
culturaisde uma parte considerável das famílias;
• as relações de gênero que estruturam as relações e a divisão de
trabalhoem casa e na escola. (PESSOA, 2004, p.42)

Além desses pontos frágeis, é preciso considerar que a escola tem tentado
superar um dos mais urgentes desafios: os desafios simbólicos e subjetivos que
interferem no processo ensino e aprendizagem: a vinculação do desempenho da
escola atrelado à Prova Brasil, IDEB, Salto (Sistema de Avaliação do Estado do
Tocantins), quando nas observações do cotidiano da escola se deparou com alunos
em defasagem de série, estudantes agitados, que danificam materiais dos colegas,
andam de um lado para outro, não conseguem ficar muito tempo sentados no
mesmo lugar, não terminam as atividades solicitadas, e que às vezes chegam a ser
agressivos, e esses comportamentos geralmente são confundidos com indisciplina e
os professores e agentes da escola muitas das vezes não sabem lidar com eles.
É nesse contexto o maior desafio da contribuição e intervenção por parte da
pesquisadora, para estes estudantes permanecerem na escola sete horas e meia, e
estes fatores reforçarem que a escola tem como dever de enfrentamento inadiável,
superar problemas históricos, econômicos e culturais em relação a não
aprendizagem desses. Nesse momento a vivência no PIBID se torna essencial, por
possibilitar a experiência com a docência e a chance de perceber as necessidades
desses estudantes dando ao bolsista do PIBID a oportunidade de adquirir
experiência para em momento oportuno saber usar de metodologias e estratégias
próprias para de melhor forma, lidar com situações, que sem essa vivência talvez
não tivesse a mesma grandeza.
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2.4 Observação e análise das aulas de arte/teatro

As observações referentes às aulas de Teatro foram realizadas em três
turmas do 9º Ano, previamente determinadas pelo Programa. Constatou-se que a
professora que ministrava as disciplinas de Arte/Teatro, não era habilitada para
ministrar essas disciplinas. A professora de Arte lecionava em todas as turmas, a
mesma tinha formação acadêmica em pedagogia. Vale ressaltar que apesar do
esforço da mesma em ministrar aulas focando o teatro e outras Artes, o resultado
não era satisfatório, era evidente a carência no que diz respeito à propriedade com o
conteúdo almejado e conhecimentos técnicos, este fator dificultava o seu
ensino/aprendizado.
A metodologia trabalhada nas duas disciplinas era voltada, quase que
totalmente para a teoria. Isso implicou, portanto na necessidade de uma reflexão e
ressignificação na aplicação desse conteúdo para os estudantes, que o viam como
negativo, sem nenhuma aceitação pelos mesmos, uma vez que o enfoque dado foi
na inserção da teoria a ser trabalhado de modo desarticulado e desprovido de
significados, pois é notório que a experiencização na prática é fundamental para o
entendimento do fazer teatral. Só teoria jamais contemplaria o anseio da prática, do
estar em cena.
Nesta perspectiva se deve dar uma atenção dispensada e relevante aos
conteúdos no processo de ensino e aprendizagem, pois é por meio dos conteúdos
que as intenções educativas se concretizam e os objetivos do ensino são
alcançados, sabemos que o fazer teatral se dá tanto na teoria quanto na prática, e
jamais um funcionará sem o outro.
Como a pesquisa se deu no âmbito das observações feitas, das anotações
realizadas pensando a escrita, e do aprendizado com a vivência nesse universo,
percebo a importância da prática à qual me envolvi. Josette Féral (2004, p. 36) fala
da teoria empírica da produção, então pensar a respeito da teoria e da prática
caminhando junto em prol da educação. “É necessário, então, que a pessoa que vai
se aventurar no domínio teórico saiba ter humildade para reconhecer que jamais terá
feito a completa ideia de que inevitavelmente lhe escaparão campos inteiros do
saber. Tal é a lei dos limites humanos”.
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A teoria é uma prática. Se este é o caso, que diferença pode estabelecer,
então, entre a teoria e a prática artística? Porque há que reconhecer, tudo que se
vem dizendo da teoria se aplica da mesma maneira a prática. (FÉRAL, 2004, p. 40).
A teoria é retirada da prática. Sem a prática não tem como se discutir, se teorizar.
Falar sobre o que se conhece. Perceber acertos e falhas e escrever sobre, registrar
para que haja possibilidade de diálogo a confrontação. Nesse sentido Féral (2004, p.
41) colaca que; “É necessário por isso, confundir a reflexão teórica dessas práticas
teatrais e as teorias associadas à obra terminada? Seguramente não. Teoria e
prática são dois domínios interdependentes”. O ensino do teatro abrange a
necessidade dessas práticas para que os discentes possam desenvolver uma
aprendizagem significativa, na qual adquire conhecimento com a teoria, e esses
conhecimentos são vivenciados experimentando na prática do aprender fazendo.
Como coloca Féral:

Um não pode se fazer sem o outro, já que traduzir consiste em instituir essa
paisagem em uma mesma inspiração. Para criá-lo, apesar de negar a
possibilidade de transferência perfeita, de uma adequação exata entre a
origem e o destino. Entre ambos se criam uma abertura, uma brecha dentro
da qual surge toda a interpretação do “tradutor”. (FÉRAL, 2004, p. 46)

Entretanto o que se percebeu durante o período de observação, foi que as
práticas educativas realizadas por estes professores não configuram aquilo proposto
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ou seja, professores capacitados
dentro de cada área do componente curricular destinado à área, não devendo assim
utilizar de material humano disponível sem a preocupação da capacitação do
mesmo. E com certeza no momento citado, a falta de capacitação do Professor
implicava na fragilidade do ensino/aprendizado. Não é possível oferecer o que não
temos, se não nos especializarmos no fazer teatral, como poderemos passar para
nossos discentes? O ato de representar exige um apoio técnico, estratégias de
ensino e várias dicas adquiridas em nossa trajetória de vida, tanto social quanto
acadêmica.
Nesse entendimento as representações contribuem para o desenvolvimento
das habilidades individuais e coletivas, psicomotoras, afetivas e socioculturais,
proporcionando assim, o crescimento pessoal do indivíduo, pois o ensino da arte
tem como fundamento primordial a experiência de vida, focando principalmente a
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expressividade física de ideias, conhecimentos e sentimentos, a propriedade em se
passar tais questões para os estudantes são adquiridas em vivências do professor.
Como já foi falado antes, “não se ensina o que não se sabe”. Partindo deste
pressuposto, ao tratamento de conteúdos em arte e, principalmente da postura do
professor, Ferraz e Fusari salienta que:
Para desenvolver um bom trabalho de Arte o professor precisa descobrir
quais são os interesses, vivências, linguagens, modos de conhecimento de
arte e práticas de vida de seus alunos. Esses conhecimentos
imprescindíveis para a prática pedagógica, serão a base na construção dos
pilares para uma educação em Arte. (FERRAZ e FUSARI, 1992, p. 69)

Como afirma Palmas (2008), a proposta Curricular da disciplina Artes salienta
que esta é de fundamental importância, uma vez que a atividade do teatro como
linguagem artística, propicia a “interação social e a dos próprios sujeitos, pois requer
o desenvolvimento da imaginação e o uso da linguagem oral de forma especial”.
(PALMAS, 2008, p. 229). É nesse sentido que Olga Garcia Reverbel, corroborando
com Palmas, enfatiza que o professor deve buscar mecanismos para que seu ensino
seja efetivado.
O professor deve adaptar as atividades e ordem de aplicação de cada
conjunto às condições de espaço, de material colocado à disposição das
crianças e, principalmente, partir da sua própria percepção dos tipos de
personalidade das crianças com quem trabalha. O educador deverá adaptar
o ensino a cada momento, a cada criança e a cada grupo. (REVERBEL,
1996, p. 25)

De acordo com o autor José Antônio Dominguez (1978) ao se trabalhar com
teatro na escola, deve-se ter como objetivo levar os alunos a desenvolver
características

fundamentais

para

o

melhor

desempenho

escolar

como:

espontaneidade, aceitação de regras, criatividade, generosidade, coletividade,
autoconhecimento, senso crítico, raciocínio lógico, intuição, conhecimento do grupo
e de si próprio e do conhecimento do ambiente. Seria considerável que para
implantar de forma sistêmica o ensino de teatro na escola, pensar na importância de
estudantes e professores terem contato com produções teatrais de qualidade, sejam
espetáculos apresentados por grupos profissionais no ambiente escolar ou que a
escola promova a ida dos alunos ao teatro em sua comunidade, importante para que
os mesmos experienciem o fazer teatral e ainda a formação de público, fatores
essenciais para que um espetáculo aconteça.
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A figura 01 abaixo mostra um destes momentos, nos quais os acadêmicos e
bolsistas do Programa PIBID, levaram uma peça teatral para o público da escola,
peça já encenada diversas vezes no IFTO, para que agentes da escola tivessem
contato com um trabalho realizado dentro da graduação, no qual foi pensada ética,
técnica, estética e construção de personagem.
Figura 01 – Peça teatral “Desafio Cristovão” encenada por bolsistas do PIBID

Fonte: arquivo da acadêmica (2012)

E ainda se fez necessário para a terceira etapa, a elaboração de estratégias e
alternativas, que possibilitassem aos estudantes adquirir referências e contatos com
a prática teatral, oportunizando-os a apreciação e a aquisição de conhecimentos
teatrais dentro do campo prático: dramaturgia, ou seja, a escrita do texto,técnicas de
encenação, concepção de cenário, luz e estética.A figuras02 mostram estes
momentos de reflexões junto aos acadêmicos a supervisora e coordenadora
responsável pelos cursistas do Programa PIBID, como também o planejamento para
as intervenções indicadas pelas observações.
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Figura 02 - Análise e discussão da realidade escolar para possíveis intervenções

Fonte: Acervo da Acadêmica (2012)

Foi a partir desses momentos de interação que surgiram propostas de
intervenções a serem realizadas na 3ª etapa do Programa, por isso será destacado
nesta etapa outras maneiras de fazer uso do teatro na escola, tendo por base
estudos advindos das experiências didáticas de projetos escolares sugeridos pelo
Programa PIBID.
Em se falando de dramaturgia, pode-se fazer referência a João Roberto Faria,
(1998, p.9) ele diz que, o dramaturgo escreve para ser representado. E para que o
teatro seja mais e verdadeiro enquanto espetáculo é necessário que se busque
“prazer no texto”. Neste sentido foi planejada uma oficina para preparar os bolsistas,
ministrada pela professora, Carolina Cecília Carvalho Nogueira, a oficina aconteceu
em dois momentos: o prático e o teórico. Esta oficina proporcionou-me no campo
prático, uma preparação corporal, na qual foram realizados momentos de
relaxamento, exercícios de concentração, caminhada pelo espaço sobre o ritmo das
batidas do cabo de vassoura, explanação dos planos médios altos e baixos e
improvisação de cenas curtas. No campo teórico, a criação de pequenos textos, cujo
tema envolvia o meio ambiente, a leitura e análise da peça, Otelo de Shakespeare.
A figura a seguir ilustra alguns dos momentos citados no texto.
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Figura 03 - Oficina de dramaturgia

Fonte: Acervo da Acadêmica (2012)

Com o desenvolvimento dessas atividades a professora Carolina corroborou
com estudos de Renata Pallottini, (2005, p.01), levando através da dramaturgia, os
bolsistas à arte de “compor dramas”, peças teatrais. Princípios que ajudaram na
“leitura de obras teatrais e afins”, ou seja, com a técnica da arte dramática buscouse estabelecer os princípios de construção da temática; “meio ambiente”.
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3 TRAÇANDO UM PARALELO ENTRE TEORIA E PRÁTICA

Para iniciar este relato de experiência é necessário relembrar a realidade
vivenciada na escola e dos estudos realizados para todo processo deste trabalho
monográfico. Vale ressaltar que no município de Gurupi-TO, quando iniciou-se esta
pesquisa, o trabalho de teatro nas escolas, e mesmo em outros espaços, nem
sempre era discutido, no entanto, se sabe que essa disciplina ministrada com
propriedade, pode vir a influenciar beneficamente no comportamento individual e
social, alterando as ideias concebidas pela comunidade e o papel de pais e
professores no processo do ensino e da aprendizagem.
Pode-se afirmar ainda, com base em alguns autores/teóricos, que linguagem
teatral contribui muito no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes,
incentivando e colaborando para o desenvolvimento de habilidades, conceitos de
forma a abranger o estudo e a prática em toda forma de expressão que necessita de
uma representação artística, como por exemplo, o teatro, a música ou a dança.
A autora Josette Féral (2004), contribuiu muito para esta reflexão, tendo em
vista alguns limites entre texto e cena, vistos em suas especificidades. A autora
salienta que, o olhar para encenações deve procurar delinear um lugar muito
particular tanto no sistema teatral quanto literário, segundo alguns conceitos
pertencentes a ambos os campos disciplinares, tais como o performativo.
A teatralidade percebida seria não só o surgimento de uma ruptura no
espaço, uma divisão da realidade que possa surgir alteridade, masa
constituição deste espaço feita pelo olhar do espectador, um olhar que,
longe de ser passivo, é a condição para o surgimento da teatralidade,
arrastando verdadeiramente uma modificação qualitativa (de que falava
Husserf) das relações entre os sujeitos: o outro se torna ator, seja porque
manifesta que está representando (a iniciativa pertence ao ator), seja
porque o simples olhar que o espectador coloca sobre ele o transforma em
ator pronto e isto apesar de lhe pertence o insere na teatralidade (a
iniciativa pertence, então, ao espectador) ( FÉRAL 2004 , p.91-92 ).

Nesta ótica, muito mais que uma propriedade, a teatralidade se configura
como um processo construtivo entre dois sujeitos, um observador e um observado,
pode-se apontar neste contexto o aluno e o professor, como diz Féral (2004, p. 92).
“A teatralidade é um fazer, um susceder que constroi um objeto antes de o
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consagrar como tal. Esta construção é o resultado de uma dupla polaridade que
pode partir do cenário e do ator como único espectador”.
No entanto, diante de toda trajetória e algum tempo de observação, na qual a
pesquisadora sentindo-se preparada realmente começou a realidade da regência1;
momentos estes de muita dificuldade, devido o contato dos estudantes com o teatro
ter se concretizado recentemente, mesmo assim, a prática teatral não era tão
presente na sala de aula, como já havia relatado anteriormente. O que levava o
educando ao desinteresse pelas aulas.
Vale observar que uma das grandes dificuldades para manter a atenção dos
discentes, se dava ao fato das aulas de teatro acontecer sempre próxima aos
intervalos, momento em que soa o sinal para anunciar algo importante que estaria
para acontecer, ou seja, a aula seria interrompida para o almoço, ou para retornarem
para casa. Fator este que levava os estudantes a ficarem ansiosos desmotivados e
dispersos.
As aulas que aconteciam nesses horários exigiam uma postura diferenciada
por parte da professora, talvez elevar a voz com os discentes, lembrar-se da
utilização do caderno de ocorrências, caderno este que eles assinavam quando
descumpriam as normas da escola, ou faltavam com respeito ao professor. Os
estudantes já haviam acostumado a se envolver somente em tarefas avaliativas, não
valorizavam o trabalho como um conhecimento e crescimento pessoal, sentiam
necessidade de serem avaliados recebendo notas, como no teatro esse não é o
foco, os estudantes não davam o devido valor. Porém com o desenrolar do trabalho,
houve uma mudança de atitude, começaram a se envolver, a ter gosto pelo fazer
teatral, por conseguinte participavam livremente, sem preocupação com a avaliação.
Entenderam que o verdadeiro crédito estava no conhecimento adquirido.
Existe ainda o agravante de as aulas serem totalmente direcionadas para
Artes Plásticas, porque a escola e os alunos estavam em fase de adaptação, em
função de a escola passar de regular para de tempo integral. E quando a escola
ampliou seu currículo e horário, e deu início a disciplina de Teatro, pode-se observar
uma grande oportunidade para os bolsistas trabalhar o fazer teatral com os

1

Para informar o leitor devo dizer que dentro do PIBID, foi salientado que o termo regência não deveria ser
usado, no entanto, ouso assim dizer, pois essa vivência se deu no momento que acreditávamos estar fazendo
uma regência.
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discentes, assim os futuros professores puderam, participar não só das aulas de
teatro, mas também de português construindo uma interdisciplinaridade.
Foi neste contexto que se iniciou o período de regência no Programa, e isto
causou um grande impacto e sentimentos de incertezas, já que estes horários eram
necessários e sua mudança não era possível, pois quaisquer disciplinas neste
intervalo sairiam prejudicadas por essa demanda. E o que mais causava estranheza,
às cursistas bolsistas era o fato de que tudo acontecia com muita rapidez e tanto os
bolsistas quanto os discentes, estavam em processo de adaptação. Percebe-se que
esses fatores tornaram as regências difíceis e constrangedoras, haviam muitas
dúvidas, de como agir, porém, eram sempre levadas para a coordenadora e
sanadas por ela nos encontros semanais, que aconteciam no IFTO.
Para a realização dos trabalhos em sala de aula, o grupo passava a semana
toda pesquisando, estudando, planejando a aula, porém no momento da execução o
plano de aula parecia desinteressante para os alunos. Eles nem sempre estavam
determinados a participar das aulas, agiam com indisciplina, não se mostravam
disponíveis para o trabalho e ignoravam o esforço dos bolsistas que propunham os
exercícios, e ocupavam o tempo com brincadeiras indesejadas.
Preparamos uma aula em que iríamos trabalhar jogos teatrais, na qual
trabalharíamos temas sobre o meio ambiente na aula de português, porém logo de
início se percebeu o desinteresse dos estudantes para com o conteúdo. Na sala
haviam três bolsistas, no momento sentimos a necessidade de uma nova estratégia
interventiva com os discentes, sendo assim passamos a responsabilidade da aula
para a professora de português. Deixamos a sala de aula e cada bolsista colocou
uma cadeira no corredor da escola, iniciando um trabalho individual com os
estudantes, na expectativa de descobrir o que deixava os discentes tão
desmotivados a ponto de não valorizarem as aulas práticas. Os mesmos foram
relatando as dificuldades que sentiam, sendo que uma das queixas era o
desconforto em realizar alguns jogos teatrais, ficavam envergonhados.
Percebemos então a necessidade de colocar as dificuldades vivenciadas por
nós quando iniciamos o Curso de Licenciatura em Artes Cênicas, após esse
momento se estabelece uma proximidade, uma relação de confiança entre os
bolsistas e os estudantes, esse momento foi fundamental para o desenvolvimento
dos trabalhos. Ver figura 04 a seguir.
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Figura 04 – momento de conversa individual com os estudantes

Fonte: arquivo da autora (2013)

Diante dessa constatação, foi possível perceber cada vez mais que os
cursistas pesquisadores necessitavam de uma melhor preparação e criatividade
para conseguir atrair a atenção e o interesse dos estudantes para as aulas.
Percebemos então que os discentes necessitavam de um maior contato com os
jogos teatrais, para que pudessem adquirir confiança para trabalhar situações que
dificultavam o desenvolvimento e crescimento de todos.
Realizamos um jogo no qual denominamos “Jogo da deformação 2 ”, que
trabalha a construção da personagem ritmos, movimentos, espaço despertando a
criatividade para criação de histórias. Prosseguimos com o trabalho, foram
realizados vários encontros de planejamento, nos quais em cada encontro os
cursistas apresentavam dúvidas, sugestões, propostas e alternativas múltiplas para
que o campo de atuação profissional e do ensino e aprendizagem dos discentes
fossem atingidos com resultados satisfatórios.
As figuras 05 e 06 a seguir evidenciam um desses encontros, no qual a autora
demonstra uma estratégia que funcionou para o ensino e aprendizagem em um
momento de regência para os colegas bolsistas, preparação para a sala de aula e
2

Jogo da deformação – adaptação de um jogo aplicado pelo Professor Brenno Jadvas, em uma disciplina. Plano
de aula nos apêndices.
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um momento de aplicação da regência para os discentes da escola. Na qual o PIBID
era desenvolvido.

Figuras 05 e 06 - preparação com regência para os colegas bolsistas e aplicação de
aula prática para os discentes em sala de aula.

Fonte: Arquivo da acadêmica (2013)

3.1 O projeto encenando o texto

O projeto “Encenando o Texto” é uma prática interdisciplinar sugerida pelo
Programa PIBID, no qual os estudantes desenvolvem metodologias para essa
prática, abrangendo as disciplinas Artes/Teatro e Português e disciplinas afins, com
a temática Meio Ambiente. O objetivo do projeto era levar os estudantes a
escreverem um texto dramático para ser encenado, trabalhando questões
relacionadas com o Meio Ambiente. O objetivo da Educação Ambiental (EA) é o de
mudar comportamentos e fazer com que cada pessoa se torne um cidadão
responsável, capaz de buscar uma melhor qualidade de vida conservando o seu
ambiente, de maneira permanente. No entanto, acredita-se que na mente dos
professores fica a seguinte indagação: como compor esse cidadão tão desejado?
Pode-se dizer que não é uma tarefa fácil. Podemos constatar a partir do momento
em que se começou a construção dos textos sobre o meio ambiente.
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Foi pedido á todos os estudantes para escreverem textos sobre o meio
ambiente, mas apesar de estarem no 9º Ano, nem todos conseguiram escrever, e os
que conseguiram, os textos necessitavam de reparos, ainda mais se tratando de
textos para serem dramatizados, pois um texto teatral é uma obra literária específica,
contém os diálogos e as rubricas indicando ações de cena. Por esse motivo, foi
necessário dividir a turma em três grupos, no qual cada grupo analisava os textos
produzidos individualmente e quando encontravam um que se aproximava do
desejado, uniam-se em um só, complementando o que fosse necessário.
Havia ainda algumas estudantes que não estavam interessadas nos
conteúdos e dificilmente participavam das atividades, então a fim de atribuí-las
responsabilidades, ficaram empenhadas pela escrita do texto. Enquanto o texto era
escrito os outros discentes analisavam textos individuais, e quando eram
encontradas falas que poderiam ser aproveitadas, era repassado para as discentes
anexar aos textos coletivos, assim os discentes terminaram com três textos escritos.
Em seguida foi realizada uma roda de conversa com os estudantes para
decidirem questões relacionadas à montagem do espetáculo. Bolsistas do PIBD
sugeriram que fossem montadas três esquetes 3 ,ficando a critério dos discentes
decidirem se desenvolveriam as esquetes, ou se montariam um espetáculo, no qual
todos pudessem participar. Os discentes decidiram fazer a junção dos três textos,
assim realizariam um único espetáculo com participação de todos. Assim, contando
com a ajuda da professora de Língua Portuguesa, a junção realizou-se como um
processo colaborativo.
O texto produzido tinha como título: “Conflito, o Mistério do Lixo”, que relatava
a história da poluição de um córrego e da morte dos peixes, causada pela água
poluída. A cena se baseava em duas famílias, as quais discutiam sobre a poluição
da água e o destino do lixo, as famílias trocavam acusações sobre o lixo que estava
sendo lançado sobre as margens do córrego. Tendo como referência o córrego
Mutuca que atravessa a cidade de Gurupi-To, e hoje faz parte do patrimônio
histórico da cidade. Foi daí que surgiu a ideia de gravar um vídeo, no Parque Mutuca
para fazer parte da cena mostrando as reais condições do parque.

3

Esquetes - é uma peça de curta duração, geralmente de caráter cômico, produzida para teatro, cinema, rádio
ou televisão. O termo em Inglês com o mesmo significado é “sketch”. Disponível em:
https://www.significados.com.br/esquete/
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As cenas eram trabalhadas em sala de aula, junto aos acadêmicos de forma
lúdica, com a encenação dos textos. Essa metodologia foi uma das formas eficaz de
transmitir os ensinamentos da Educação Ambiental, como também sensibilizar o
indivíduo quanto ao modo que ele vem se referenciando ao meio ambiente, a
preocupação do mesmo em conservar a natureza evitando a poluição e a
degradação, levando-o a refletir sobre a importância de se preservar o seu hábitat.
Vale ressaltar que durante todo processo de montagem do espetáculo, foi
utilizado de estratégias para ajudar os discentes em sua preparação para a cena.
Sendo utilizada a dinâmica de jogos teatrais, relaxamento, aquecimento, jogos de
improvisação de cenas, e também conversa individual, com a intenção de detectar
dificuldades com o fazer teatral.
Foi possível observar a participação de todos os estudantes da turma do 9º
ano. Os que não fizeram parte da cena, foi atribuído à responsabilidade de cuidar do
cenário, figurinos, maquiagem e adereços. Observou-se uma “magia fascinante”,
não só com os estudantes, mas também com os professores da escola, durante as
apresentações e na culminância, que aconteceu no anfiteatro do IFTO, e contou
com a participação da comunidade, e vários profissionais da educação, como:
Delegacia Regional de Ensino e os coordenadores gerais do PIBID, vindos de
Palmas. Na cena os estudantes passavam a ideia de que sofriam com as
consequências de atos como a agressão ao meio ambiente, no encerramento da
peça todos davam as mãos, pois a limpeza havia vencido a sujeira e o ambiente era
conservado.
A interpretação teatral é uma forma de despertar a consciência, trazendo à
tona a importância de se conservar através de atividades ou dinâmicas, que
aproximem o público das realidades sobre as questões ambientais, sociais, culturais,
históricas e artísticas. Nesta visão, o maior desafio, quando se trata de discutir a
questão ambiental na escola, é o de compatibilizar os conhecimentos sobre o
ambiente como resultado das interações que, direta ou indiretamente, afetam grande
maioria da população, entre eles se podem citar a pobreza, a criminalidade, a
contaminação do solo, da água e do ar entre outros conhecimentos, fatores estes
sempre relacionados com a vida urbana ou rural.
Diante de tão grande desafio há que se pensar com mais afinco e analisar a
relevância da educação e do fazer pedagógico do professor/artista, compreendendo
que a demanda aponta para a necessidade de ampliar o conceito de educação, de
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forma a transpor os muros da escola para espaços da casa, do trabalho, do lazer,
entendendo todos esses espaços como o da escola, como espaço de
aprendizagem.
Para tanto se faz necessário que o professor adquira habilidades e tenha
competência a partir da integração do campo da ciência, conhecer, analisar e
trabalhar para educar, não apenas estudantes nos espaços formais de ensino, mas
educar os indivíduos que transitam em diversos espaços da escola, orientando-os a
viver e a conviver com os seus pares. Assim, através do Encenando o Texto, foi
possível compartilhar diversas interações, como diz Guerra e Gusmão:
[...] "Por ser o teatro a arte de interpretar (representar)...” é uma forma
descontraída de levar a informação e, ao mesmo tempo em que informa,
também “interage, ao mesmo tempo em que diverte, ensina.”. E,
encerrando, constata que “O interpretador e o interpretado possuem papéis
importantes e essenciais para a conservação da natureza” (GUERRA;
GUSMÃO, 2008, p. 8 -11)

Nesse caso houve uma interação do interpretador, que foi o discente, como
interpretado, uma questão ambiental, possibilitando assim ao discente uma
aprendizagem “divertida” e múltipla, pois além do fazer teatral que se configurou em
um aprendizado, houve também em contrapartida o aprendizado das questões
ambientais pela narrativa textual que se adotou. De acordo com Valente (1999 p.4),
todas estas atividades foram desenvolvidas em consonância com o projeto do
PIBID.

(...) no desenvolvimento de um projeto o professor pode trabalhar com os
alunos diferentes tipos de conhecimentos que estão interligados e
representados em termos de três construções: procedimentos e estratégias,
de resolução de problemas, conceitos disciplinares e estratégias e conceitos
sobre aprender. (VALENTE, 1999 p.4)

Nesta perspectiva, possibilitou aos discentes a capacidade de ler o mundo
sob a ótica de ponderação das questões ambientais por meio do teatro, da leitura e
da produção textual e teatral. Os estudantes puderam experienciar o fazer teatral de
maneira agradável, traçando um paralelo com as questões que atravessam a
humanidade devido à depredação do meio ambiente, as quais lhes despertaram
para um pensar soluções, atitudes possíveis para que cada indivíduo, à sua
maneira, possa contribuir para que a humanidade tenha melhor qualidade de vida.
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3.2 Vivências das regências no estágio supervisionado

Como citado no capítulo anterior sobre teoria e prática, se faz necessário
salientar a experiência vivida no Estágio Supervisionado. Neste tópico se aborda as
experiências vivenciadas e metodologias aplicadas no Estágio Supervisionado,
disciplina obrigatória do Curso de Artes Cênicas do IFTO, realizada no Colégio
Estadual Girassol de Tempo Integral José Seabra Lemos, localizada no centro de
Gurupi-TO.
Para mencionar as vivências realizadas no Estágio Supervisonado é
importante salientar que o mesmo tem como objetivo oportunizar aos licenciandos o
contato direto com a realidade escolar, com o intuito de contribuir com a formação
da identidade do professor, para que possa desenvolver competências e habilidades
profissionais através das experiências adquiridas nas aulas.
A disciplina de Estágio foi ministrada pelo professor Brenno Jadvas Soares
Ferreira, na ocasião as aulas foram trabalhadas explorando textos relacionados com
o ensino do Teatro na escola, nestes destacavam-se aspectos metodológicos
voltados para a atuação docente, evidenciando a importância de se refletir sobre a
postura do professor/estagiário, tornando-o capaz de agir nas diversas situações de
ensino.
De acordo com as normas e procedimentos existentes no regulamento do
Estágio Supervisionado do IFTO, o componente curricular deve seguir alguns
critérios, a fim de garantir ao licenciando o direito à experiência docente, de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases, como afirma o Ministério da Educação Conselho
Nacional de Educação (MEC).

Embora a noção de estágio supervisionado tenha origem na educação
profissional, a própria legislação federal específica que o regulamentou,
entretanto, foi sábia, ao considerá-lo como “estagio curricular” e como
“atividade de aprendizagem social, profissional e cultural”, o qual deve ser
proporcionado ao estudante pela “participação em situações reais de vida e
de trabalho, de seu meio, sendo realizado na comunidade em geral ou em
empresas ou organizações públicas ou privadas, sempre sob
responsabilidade da instituição de ensino”. (BRASÍLIA, 2003, p.5)

Vale relembrar que a docência do estágio foi subsidiada pelas experiências
vivenciadas no Programa PIBID, tendo como problemática as mesmas realidades
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observadas na escola, na qual se processou o Programa PIBID, ou seja, a escola
campo do Estágio, também é de Tempo Integral e tem como enfrentamento os
mesmos problemas já mencionados no início deste trabalho. Foi possível observar
como ocorria a seleção de conteúdo, a metodologia trabalhada e o processo do
ensino e aprendizagem dos estudantes.
Não obstante, se constatou que apesar da professora não ter uma formação
em teatro (formada em Educação Física), não media esforços em trabalhar a teoria
com os discentes, sendo possível observar seu empenho para transmitir o ensino de
conteúdos no campo do Teatro, e sempre procurando novas informações para
enriquecimento do seu trabalho. Entretanto, como já citado anteriormente, o que fica
a desejar é a prática do fazer teatral, (dinâmica de Jogos Teatrais/aulas práticas),
pois apesar da escola possuir proposta curricular de teatro, a aula não tem uma
metodologia sistematizada, nem conteúdos programáticos específicos, fator
ocasionado, entre outras questões devido ao professor não ser formado na área,
pois por mais que se esforce para passar os conteúdos teóricos não tem domínio
com a prática.
O que se percebeu ainda, é que apesar da proposta curricular sugerir várias
maneiras de se trabalhar o teatro na escola, a análise das aulas apontou que existe
uma banalização quanto à importância do teatro em seu currículo, quando fazem
uso deste de forma reiterada em datas históricas e comemorativas, sem um
propósito direcionado a sua importância, nem a dimensão de sua grandeza para o
ensino e aprendizagem do estudante considerando a sua inteligência, sensibilidade
e conhecimento empírico. Conforme estudos sobre Teatro e dança para repertórios
em educação a Secretaria de Educação de São Paulo (2010) enfatiza que:
Algumas datas são tradicionalmente comemoradas na escola. O ideal é que
os professores não tivessem a obrigação de fazer “umas coisinhas” nestas
datas, a não ser que eles tenham verdadeiro desejo de fazê-las.[...]. O
problema das datas comemorativas é a repetição do seu formato ao se
realizar uma festa. Exemplificando, por que na comemoração da Páscoa
tem que se fazer sempre a orelha do coelho recortada em cartolina cor-derosa para as meninas e em cartolina azul para os meninos? Os alunos
aprendem uma “musiquinha” que tem “coelho” na letra, alguns gestos
mecanizados e está pronto o “teatrinho” de Páscoa, para as mães
chorarem, vendo seus filhos em cena. (SÃO PAULO, 2010, p.94)

Portanto diante dessa afirmativa no que compete às aulas específicas de
Teatro, através das observações realizadas no Estágio Supervisionado se percebeu

35

que o teatro realizado por discentes na escola não visava formar artistas, e sim o
desenvolvimento social. Neste sentido é preciso considerar e produzir um teatro de
qualidade para e com estudantes do Ensino Fundamental, tendo em mente a noção
principal: todos têm, inclusive discentes, uma determinada cultura, hábitos e
comportamentos, uma maneira de lidar com o seu meio ambiente, de se relacionar
com sua família, com seus amigos e com a escola, e isso pode ser utilizado como
dispositivo para produzir os saberes que comporta o fazer e ensinar teatral.

3.3 A regência das aulas de teatro

O processo metodológico das aulas para o estágio foi estruturado a partir de
leituras de textos sobre iluminação, sonoplastia, mímica e jogos teatrais da autora
Norte Americana Viola Spolin, ela aborda sobre a importância dos jogos teatrais,
tanto na preparação de atores, quanto para trabalhar atividades educacionais na
sala de aula, contribuindo assim no processo de ensino e aprendizados dos alunos.
Pois segundo Viola Spolin:
As oficinas de jogos teatrais não são designadas como passatempo do
currículo, mas sim como complementos para a aprendizagem escolar,
ampliando a consciência intelectual dos alunos [...] as oficinas de jogos
teatrais são úteis ao desenvolver a habilidade dos alunos em comunicar-se
por meio do discurso e da escrita, e de formas não verbais. (SPOLIN, 2010,
p. 29)

Corroborando com a autora a acadêmica se apropriou do jogo; “Siga o
mestre”, que possibilita o desenvolvimento do raciocínio lógico, a capacidade de
perceber o outro, e ainda, o caráter da criação coletiva dos estudantes. Jogo
adotado com o objetivo de motivar os estudantes e direcionar sua atenção para as
aulas, ou seja, jogos teatrais. Não foi uma tarefa fácil, porém necessária. A
motivação do discente faz parte de uma tomada de decisões direcionadas ao ensino
dos conteúdos trabalhados. Como diz Paulo Freire (1996, p.109); “ensinar exige
tomada consciente de decisões”, uma decisão bem elaborada no processo
educativo influencia diretamente na aprendizagem e na vida dos indivíduos,
preparando os, para o exercício da cidadania. Este jogo promoveu uma experiência
ímpar e prazerosa para a acadêmica e para os alunos.
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Observou-se também, durante o desenvolvimento deste jogo, que em sala de
aula o educador convive com diversos indivíduos, cada um com personalidade e
comportamento diferente, sendo que, uma pessoa que se comporta bem em
determinado momento, em outro pode apresentar comportamento distinto do
anterior, sendo assim pode requerer a interferência do professor, que através de sua
percepção, usará de estratégias para com os indivíduos, oportunizando experienciar
várias possibilidades de interação.
Nesse sentido a autora Viola Spolin (2010), afirma que os jogos teatrais têm
diferentes variações educativas e que às vezes a regra estabelece uma estrutura
que prefigura o parâmetro para a ação lúdica, e “propõe um problema a ser
solucionado, seja acertar o quadrado no traçado da amarelinha ou a realização de
tarefas mais complexas” SPOLIN (2010). Por meio dos jogos podemos desenvolver
habilidades essenciais, tanto para vida profissional, quanto pessoal, despertando
assim uma consciência de mundo, no qual estamos inseridos.
Uma criança só poderá trazer uma contribuição honesta e excitante para a
sala de aula, por meio de oficina de teatro, quando lhe damos liberdade
pessoal. O jogador precisa estar livre para interagir e experimentar seu
ambiente social e físico. Jovens atuantes podem aceitar responsabilidades
para comunicar-se, ficar envolvidos, desenvolver relacionamentos e cenas
teatralmente válidas apenas quando lhe é dada liberdade para fazê-los.
SPOLIN, 2010, p. 31)

Partindo deste referencial, nas aulas de teatro e por meio de jogos teatrais o
estudante pode ser direcionado por diversas estratégias como: a apresentação de
uma cena, figurinos, domínio do texto, expressões corporais, e uma infinidade de
elementos teatrais, pois o ensino do teatro vai muito além de uma atividade lúdica, é
uma arte que trabalha o ser humano no seu individual e coletivo, possibilitando ao
aluno o desenvolvimento de um pensamento crítico e formador de opiniões, mas
como já mencionado anteriormente, ainda persiste na escola o ensino do teatro
como métodos para trabalhar as datas comemorativas visando o resultado imediato,
deixando os educadores em uma situação de vulnerabilidade, por se tratar de tempo
insuficiente para desenvolver tal proposta.
Acredita-se que os professores de teatro não devem ignorar as datas
comemorativas, já que são datas almejadas pelas escolas e pelos estudantes, mas
é preciso uma reflexão, na qual o professor pode e deve trabalhar essas datas de
maneira diferenciada sem pensar no resultado imediato, mas no que vai ser
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desenvolvido durante o processo, e pode resultar em uma aprendizagem
significativa a longo prazo, tanto para os discentes, como para os docentes que
podem perceber que os estudantes são capazes de desenvolver a imaginação,
expressões, criação de imagem, que podem ser expressas nas cenas, e perceber
seus próprios meios de criação e interpretação, que cada ser humano
possui.Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS):
A imaginação criadora permite ao ser humano conceber situações, fatos,
ideias e sentimentos que se realizam como imagens internas, a partir da
articulação da linguagem. Essa capacidade de formar imagens
acompanha a evolução da humanidade e o desenvolvimento de cada
criança e adolescente. Visualizar situações que não existem abre o
acesso a possibilidades que estão além da experiência imediata.
(BRASIL, 1998 p.34)

Percebe-se então a necessidade de se trabalhar com os discentes, propostas
que possam integrar teoria e prática, para que possam desenvolver ações que lhes
proporcione sentir o prazer de aprender fazendo. Criar com responsabilidade sem se
deixarem a mercê da repetição imposta por alguém, seu imaginário é fértil, com
certeza uma criança em idade escolar, consegue “mil e uma maneira” de falar da
páscoa, do natal, do dia das mães, a mesmice não colabora com a criação e sim o
novo. Talvez fosse o caso de deixar a criança dizer de que maneira ela concebe a
páscoa, por exemplo, poderia ser de forma diferente a habitual, mas ainda assim
interessante.
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4 EM BUSCA DE UMA METODOLOGIA: processo criativo “O Menino Sujão”

Ao realizar este trabalho tinha-se a intenção de buscar a interdisciplinaridade
entre as disciplinas de Ciências e Teatro, pois a mesma estava presente no
discurso, mas não se percebia na prática apresentada até então, na qual o conteúdo
trabalhado pelas professoras destas era higiene corporal. Portanto após análise das
aulas de teatro, se percebeu que a professor a utilizava suas aulas para trabalhar o
conteúdo do projeto interdisciplinar, (conteúdo de ciências), porém utilizava uma
metodologia, na qual não era possível visualizar a inserção do teatro.
Diante desta situação as estagiárias sentiram o desejo de propor que a
interdisciplinaridade incorporasse nas aulas de teatro a mesma importância das
outras disciplinas, ou seja, o teatro tem o seu conteúdo próprio e precisa ser
valorizado. Entende-se que todos os conteúdos neste caso devem se apropriar do
fazer teatral com o objetivo de oferecer aos discentes o entendimento da importância
da higiene corporal por meio da dramatização e outros elementos cênicos, sem
perceber o teatro como suporte, mas como parte do aprendizado.
Como o tempo não era suficiente para escrever um texto para ser encenado
fez-se necessário à construção de um texto, e este foi construído a partir da exibição
do vídeo “Sujão”, retirado de uma pagina do You Tube, no qual abordava a higiene
pessoal e corporal. Com base no vídeo, foi construído o texto; “O Menino Sujão”,
contendo três personagens, (o Sujão, a menina Flor, e a narradora). Porém havia
somente duas estagiárias para encená-lo, surgindo assim uma problemática, como
encenar e narrar ao mesmo tempo? Diante deste impasse as estagiárias tiveram a
ideia de gravar um áudio com a voz do narrador para substituir o terceiro
personagem.
Com a solução deste problema a preocupação repousou sobre a utilização do
conteúdo de Ciências para assuntos que envolvessem, sobretudo, a disciplina de
Teatro tais quais: figurino, palco, cenário, maquiagem, personagem e dramatização.
Como o tempo das aulas de teatro e insuficiente (uma aula por semana), as
estagiárias tiveram que confeccionar o figurino das personagens, criar o cenário, a
maquiagem, e fazer a dramatização sem a participação dos estudantes, porém isso
não tirou a essência do objetivo a que se propôs para os conteúdos a serem
apreendidos.
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Dentro deste contexto o trabalho com o texto “O Menino Sujão” foi
desenvolvido em dois momentos: no primeiro se fez a criação da personagem, que
foi um processo muito prazeroso, cada um tinha suas características próprias, tanto
físicas quanto psicológicas e ao caracterizá-las, baseou-seno que o diretor teatral
russo, Constantin Stanislavski (1998, p. 25) fala sobre a construção da personagem,
ou seja; “que entre a situação objetiva da personagem e a íntima necessidade
pessoal de transformá-la, cria-se uma síntese dos lados objetivo e subjetivo da
personagem”. A ação torna “visível à vida interna e cria uma base para a experiência
vivenciada”. Esta síntese leva a uma visão artística do papel onde a “expressão
externa” não está separada do conteúdo da experiência humana.
As estagiárias foram observando nesta construção que cada ser humano é
um indivíduo, com suas características próprias, e o que os motiva como
características individuais, ou então, como os modos e comportamentos são
particulares. Para a construção da personagem o “Menino Sujão”, houve uma
pesquisa que teve como ponto de partida a observação de vários garotos, inclusive
meninos de rua, e a analise de vídeos da internet, referentes à temática. A
personagem foi construída passo a passo, o modo de andar, as falas, gestos, e até
o emocional, como, por exemplo, o momento de tristeza e alegria, com todas as
características que se somam em um indivíduo e que compõe sua personalidade.
Enquanto se caracterizava as personagens, ideias foram surgindo para
composição do figurino, e adereços, foram feitas observações importantes sobre o
elemento da linguagem visual do espetáculo, no qual o figurino é muito mais do que
uma vestimenta, ele contribui na beleza da cena, representando momentos
históricos e auxilia o ator na criação da imagem da personagem. Constantin
Stanislavski afirma que:
Quando vocês tiverem criado pelo menos um papel, saberão o quanto a
peruca, a barba, a indumentária e os adereços são importantes para um
ator na criação de uma imagem. Só quem já percorreu o difícil caminho de
dar forma física ao personagem que deve representar (...) pode
compreender a importância de cada detalhe, (...) da maquiagem, dos
adereços. (...) Um traje ou objeto apropriados para uma figura cênica deixa
de ser uma simples coisa material e adquire, para o ator, uma espécie de
dimensão sagrada. (STANISLAVSKI, 1997 p. 93)

Neste sentido foi necessário pensar a confecção dos figurinos e adereços
possibilitando sua criação e execução para enriquecer a cena e atender as
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necessidades do teatro na escola naquele momento, pois o processo de
reconstrução na criação do figurino e adereços se caracteriza como um mergulho no
tempo especificado, espaço estabelecido e no interior das personagens que, após
longas conversas com os atores e demais profissionais envolvidos na criação e
construção de um espetáculo, dialoguem e pensem na peça como um todo. Vale
observar que nestes momentos não se pensou no conteúdo de higiene, mas sim na
arte de fazer teatro, conforme mostra as figuras abaixo:

Figura 07, 08 e 09- acessórios para a higiene da personagem

Fonte: Arquivo da acadêmica (2014)

No segundo momento deu-se a apresentação do teatro, com as cenas do
texto que tinha como objetivo principal mostrar um menino muito “desleixado”, mãos
suja se unhas grandes, cabelos grandes e com piolhos, dentes sujos e estraga dos,
e que não gostava de tomar banho, entre outras questões. Estes elementos para
compor o menino foram confeccionados com material reaproveitável, pois o figurino
dos personagens foi customizado 4 , como também a maquiagem, pois para
alcançarmos o efeito esperado, foi necessário à criação de uma maquiagem própria,
na qual se utilizou pó de café, creme de pele, com o objetivo de despertar nos
estudantes sentimentos sobre as características do personagem, que além de sujo
estava com mau cheiro, pois “Sujão” despertava atenção exagerada para o cheiro
forte que exalava no local pelo qual passava.

4

Customizado é modificar, adaptar ou personalizar algo de modo a adequá-lo ao seu gosto ou às suas
necessidades. “No teatro pode se modificar de acordo com a necessidade da personagem”.
https://www.significados.com.br/customizar/
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Enquanto “Sujão” entra em cena a narrativa é entendida pela gravação de voz
de uma das estagiárias, e os alunos assistem a cena em silêncio total, quando de
repente aparece a “Menina Flor”,toda limpinha e cheirosa com aparência totalmente
oposta a de “Sujão”, é interessante observar que ele só percebe que a sujeira é
prejudicial, após a entrada de Flor, que lhe fala sobre higiene e saúde ao sofrer um
esbarrão e perceber sua falta de higiene, isso lhe causou uma reflexão. Ao tomar
consciência de sua sujeira, percebe que ela o afastadas pessoas, e inicia o processo
de higienização. Começa cortando as unhas, escova os dentes, remove os piolhos e
finalmente toma banho, ficando limpinho como a outra personagem, conquistando a
sua autoestima e o respeito da “Menina Flor”e também das crianças da plateia.
Percebe-se

que

a

contextualização

e

a

interdisciplinaridade

foram

contempladas, pois o processo abrangeu tanto os conteúdos de Ciências quanto os
de Teatro, sendo que a forma lúdica com que os dois contextos foram abordados
contribuiu para o interesse e a motivação do aluno em participar, sabendo que um
aluno motivado tem um maior rendimento no aprendizado. Vale observar que a
encenação do texto, foi discutida com os estudantes em relação a pontos relevantes
do teatro, e foi possível uma reflexão sobre o texto dramatizado.
Durante o processo e após a apresentação foram feitos questionamentos, e
observou-se que os estudantes têm um vasto conhecimento sobre os conteúdos de
ciências, e também dos elementos teatrais que foram trabalhados, eles conseguem
identificar cada um, e apontar sua função.
Durante

a

realização

dessa

atividade

observou-se

que

diversas

aprendizagens e habilidades foram desenvolvidas. O que se confirma com o
pensamento de, Amélia Fumiko Kimura, (1997, p. 340), quando salienta que a
identidade é composta por articulação de vários personagens e ela é posta sob a
forma de personagem, ou seja, “a personagem é o momento da identidade que
expressa às diversas formas que esta pode assumir, particularmente através dos
papéis sociais atribuídos ao indivíduo”. Neste contexto, Luiz Marcírio Machado (2010,
p. 5), aponta que esse personagem, nas análises de crianças tem uma presença
mais concreta, e adquire vida, “por meio de um brinquedo ou de um desenho”, já nas
análises de adolescentes e de adultos, por exemplo, a presença da personagem é
mais simbólica, e “está configurada nas alegorias e nas metáforas que são
produzidas por ambos, num processo criativo”.
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Um conjunto de recursos visuais foi sendo utilizado para criar o ambiente e a
atmosfera próprios para a representação da peça o “Menino Sujão”, momento
bastante esperado pelos estudantes, contendo: divisão para simular uma sala de
banho, móveis e adereços específicos para cada momento da narração, conforme
se observa nas figuras abaixo.

Figura 10, 11 e 12 - apresentação da peça Teatral “O Menino Sujão”

Fonte: Arquivo da acadêmica (2014)

Ao se iniciar o desenvolvimento deste trabalho pensou-se que seria restrito a
sala de aula na escola onde aconteceu o estágio, no entanto por ser uma peça
teatral didática e de caráter interdisciplinar, despertou o interesse de outras
instituições (Escolas Municipais, Estadual, Secretaria da Saúde), e as estagiárias
foram convidadas a apresentar a peça em outros locais da cidade. Para atender este
convite foi necessário acrescentar mais um personagem: o narrador da história, visto
que as estagiárias nem sempre teriam uma caixa de som disponível no local onde se
iria exibir a peça, e também seria difícil executar as ações e conciliar o tempo da
gravação.
Sendo assim a gravação foi substituída por um novo personagem “Sandroca
Maroca5”, que passou a atuar na peça como contadora de histórias se apropriando
das características peculiares de um contador de histórias, o que permitiu uma
grande interação com o público e também com as outras duas personagens da
peça.
5

Sandroca Maroca – personagem contadora de histórias, encenado pela educadora Sandra Maria Rosa.
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Pode-se afirmar com toda clareza que a presença deste personagem, sendo
que foi o último a ser criado para a peça, veio enriquecer o trabalho das estagiárias
e cativar o público alvo. Sandroca Maroca iniciava a cena com um livro gigante,
como todos os outros acessórios utilizados na peça, o objetivo era realmente
chamar a atenção dos estudantes. Começava a contar a história de forma que
prendia a atenção de todos os ouvintes. Como mostra figura abaixo.

Figuras 13 e 14 – Sandroca Maroca contadora de histórias

Fonte: acervo da acadêmica (2015)

Após o termino deste trabalho percebeu-se que as acadêmicas tiveram um
aprendizado significativo para sua formação, pois veio reafirmar a importância do
Teatro na Educação em múltiplos campos de atuação. Os princípios pedagógicos do
Teatro traçam relações claras entre Teatro e educação, entendendo essa Arte como
uma forma humana de expressão. Daí o destaque em aspectos simbólicos de
linguagem e comunicação que vem destacar algumas ideias e metodologias do
teatro, como conhecimento e busca de respostas para os questionamentos sobre o
homem e o mundo, no seu atuar no mundo.
Diante deste contexto, ganha força os estudos relacionados ao pensamento
de Reverbel (1979), quando afirma que; “o teatro é a arte de manipular os problemas
humanos, apresentando-os e equacionando-os”. Isso significa o desenvolvimento
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gradativo na área cognitiva e também afetiva do ser humano. Concordando com
Juliana Cavassin que diz que:
O Teatro, assim, pode ser a brecha que se abre na nova perspectiva da
ciência e ensino-aprendizagem [...] Arte é forma de conhecimento, pois
envolve a história, a sociedade, a vida. Não está apenas ligada a ideia de
prazer estético, contemplação passiva, mas ao contrário, é dinâmica e
representa trabalho já que possui forças materiais e produtivas que
impulsionam as relações históricas e sociais e levam o homem à
compreensão de si mesmo e da sociedade. (CAVASSIN, 2008, p. 48-49)

Nesta mesma visão devemos ressaltar a importância da participação de
Sandra Maria Rosa, atriz/educadora que compôs a personagem “Sandroca Maroca”,
pois além de enriquecer o trabalho com sua atuação, contribuiu consideravelmente
na direção do espetáculo.
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS

Pode-se dizer que hoje o teatro como aliado ao Programa PIBID está em
ascensão como um estudo de grande importância, com experiências positivas no
país e estados de federação. É notório que o Projeto do PIBID; “Encenando o
Texto”, é um rico dispositivo no campo da didática para auxiliar os discentes na
ampliação do conhecimento escolar, através de atividades de leitura e interpretação
textual, e em muitos casos para dar significação à vida escolar, pois os alunos
poderão se interessar pelas aulas e assim multiplicar seus saberes, portanto, diante
destes conhecimentos, que explorados metodologicamente, se teve a oportunidade
de vivenciar a prática da sala de aula, tendo em vista o resultado do trabalho
desenvolvido na escola, juntamente com os alunos.
Vale afirmar que ao término do Estágio Supervisionado o objetivo deste
trabalho foi alcançado, pois através das observações diretas e indiretas, foi possível
visualizar e entender que estudar e trabalhar este tema na escola se configurou
como uma excelente forma de promover e melhorar a interpretação textual dos
alunos e introduzir conceitos de teatro na escola.
Pode-se ainda observar que a questão formulada para esta pesquisa: “Como
o Programa PIBID e o Estágio Supervisionado podem contribuir no ensino nas
escolas” é passível da resposta que; refletir sobre os recursos do PIBID e Estágio
Supervisionado possibilita extrair a reflexão de um conhecimento sobre a linguagem
teatral, obtendo relações estreitas com as diversas áreas do conhecimento e da
atividade humana. E que discutir o teatro em sala de aula contribui tanto para o
desenvolvimento do estudante, quanto do professor.
Portanto, este trabalho mostrou-se de um grande suporte teórico com
conhecimentos para ambas as partes, sendo assim fica claro que o PIBID e o
Estágio supervisionado são uma

referência na formação de professores.

Ressaltando o fortalecimento de referencial teórico e prático, adquirido durante o
processo pelas pessoas envolvidas, tanto os acadêmicos, quanto os estudantes.
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APÊNDICE A – Plano de aula usado no PIBID

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCENCIA

PALANO DE AULA – PIBID
Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Presidente Costa e Silva

IDENTIFICAÇÃO
Professora Coordenadora: Ana Carolina Capuzzo de Mello
Bolsista: Maria Daguia Pereira de Matos
Disciplina: Artes/Teatro – Língua Portuguesa
Série: 9 º ano
Duração: 60 minutos.
Data: 19/05/ 2013
Tema: Jogos Teatrais
Objetivo Geral
 Compreender a habilidade corporal como possibilidade para criação de cena.
Objetivos Específicos
 Trabalhar com os estudantes para desenvolver habilidades que auxiliem na
preparação do fazer teatral;
 Exercitar a consciência corporal;
 Estimular a criação de história através da improvisação;
 Trabalhar espaço e tempo.
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Conteúdo
 Jogo teatral da deformação
Metodologia
Com uma a bola na mão, todos em círculo, o líder que é determinado pelo professor
explica que todo jogo tem regras, e que devem ser cumpridas por todos os
participantes, caso alguém descumpra a regra sairá do jogo. Antes do início do jogo
realiza-se um breve alongamento, em seguida uma caminhada pelo espaço, na qual
é trabalhado espaço e tempo, durante a caminhada o líder lança uma bola em um
dos participantes, no local que a bola tocar no corpo do participante o local é
deformado, Exemplo: se a bola tocar o braço ele deforma ficando torto, se acontecer
de a bola tocar em um estudante e ele não deformar deverá sair do jogo, o discente
deformado lança a bola em outro e assim sucessivamente, quando todos estiverem
com varias deformações no corpo, todos param na posição que estiver e o líder
inicia uma entrevista questionando o que houve para ele estar assim deformado, na
qual os entrevistados devem responder de acordo com a criatividade de cada um,
visando à criação de histórias e a construção da personagem. Enquanto acontece a
entrevista alguém fica responsável para realizar as anotações de acordo com as
respostas dos entrevistados.
Recursos
 Espaço alternativo
 Bola, caderno, lápis.

Avaliação
 Participação e interação do grupo.
 Criatividade durante o do processo do jogo.
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ANEXO A – Texto o Menino Sujão

O Menino Sujão

Personagens e características
Sandroca Maroca - Senhora contadora de histórias, mulher de meia idade que se
veste extravagantemente e adora contar histórias, anda sempre com seu livro de
histórias.
Sujão – menino, cabelo despenteado e com piolhos – dentes sujos e com caries –
sujeira na face e no corpo.
Flor – menina, limpinha e arrumadinha.

Roteiro
Sandroca Maroca entra em cena com seu livro e começa a narrar à história, e os
personagens vão entrando e encenando.
Sujão: (cantando) – eu vou, eu vou pra escola agora eu vou, eu vou, eu vou (calase).
Sandroca Maroca: era uma vez um garotinho muito sujo que não gostava de tomar
banho, não gostava de escovar os dentes, não lavava as mãos antes das refeições,
não cortava as unhas e não trocava de roupa, mas também não adiantava trocar
porque ele estava sempre sujo.
Sujão realiza ações - aparece no início da história e com um saco de lixo nos
ombros, vai andando devagar, para brincar com o lixo.
Sandroca Maroca: ninguém chegava perto dele, porque além de ele não ter um
cheiro agradável, também era cheio de piolhos.
Sujão realiza ações - tenta se aproximar, mas todos saem correndo, coça a cabeça
ao ouvir a palavra piolho.
Sandroca Maroca: as pessoas nem sabiam o nome dele, apenas o apelidaram de
Sujão.
Sujão realiza ações - senta e começa a brincar sozinho.
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Sandroca Maroca: Sujão não se importava com o que as pessoas pensavam dele,
porque ele achava que não era preciso cuidar da higiene do seu corpo. E ele
gostava de ficar sujo.
Sujão realiza ações - cheira as axilas, gosta do cheiro.
Sandroca Maroca: certo dia, Sujão esbarra em uma graciosa menina.
Sujão realiza ações - levanta-se e ao caminhar tromba na menina que quase cai.
Flor: Ai, não olha por onde anda? Menino feio e sujo! Ai que nojo... Não quero que
você chegue perto de mim, não posso sujar minha roupa, nossa você fede!
Sandroca Maroca: Sujão apenas abaixou a cabeça e saiu de perto dela.
Sujão realiza ações - com expressão de tristeza e desalento.
Sandroca Maroca: passaram se os dias e sujão não parava de pensar naquela
menina, descobriu que estava encantado por ela.
Sujão realiza ações - demonstra sentimentos de afeição pela menina.
Sandroca Maroca: ele achou a menina linda, ela tinha cabelos lindos e sedosos....
então Sujão percebe que sua falta de higiene afastava as pessoas de perto dele.
Sujão realiza ações - cheirando as axilas percebe que o cheiro e ruim, passa a mão
pelos cabelos, demonstra nojo ao pegar um piolho.
Sandroca Maroca: ele sabia que deveria fazer alguma coisa. A sujeira estava lhe
causando muitos problemas de saúde: gripe, tosse, coceira no corpo, coceira na
cabeça. Ou tomava banho de uma vez por todas e tentava se aproximar da menina,
ou continuava fedendo, imundo, sem a mínima chance daquela menina se tornar
sua amiga. O pior é que Sujão nem se lembrava da última vez que havia tomado
banho.
Sujão então decidiu fazer uma tentativa, cuidaria da higiene do seu corpo: cortaria
as unhas, escovaria os dentes, tiraria os piolhos, finalmente tomaria banho, se não
gostasse, voltaria a ser sujo de novo.
Sujão realiza ações - pega a tesoura corta as unhas, escova os dentes, cata os
piolhos, entra no Box para tomar banho. Sai limpinho do Box.
Sandroca Maroca: No início Sujão não estranhou muito, embora se sentisse bem
mais leve e fresquinho, mas quando se olhou no espelho!!
Sujão: Nossa! Caramba! Como eu sou bonito, um gato, a partir de hoje ninguém
mais vai me chamar de Sujão! Meu nome a partir de agora é Belo!
Sandroca Maroca: quando Belo saiu na rua ninguém o reconheceu, todos
estranharam aquele novo garoto, andando pelas ruas da cidade.
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Sujão realiza ações - anda pelas ruas e todos o admiram.
Dona Quitéria: Belo estava muito feliz e deslumbrado com seu novo visual, pois
todos o olhavam com bons olhos. De repente, Belo esbarra novamente naquela
linda menina.
Flor: Nossa! Desculpa, não vi que você vinha em minha direção, você se
machucou?
Sujão: não, tudo bem, eu é que não estava prestando atenção.
Flor: nossa! Você é novo por aqui? Eu não te conhecia.
Sujão: não, eu moro aqui faz tempo, e você já me viu em outra ocasião, só que você
não reparou em mim.
Flor: nossa como não reparei antes. Como você é limpinho e bonito, e muito
cheiroso também...meu nome é Flor, gostei de te conhecer! Qual é o seu nome?
Sujão: (pega na mão da menina faz reverência e diz): meu nome é Belo! Vamos
para a escola juntos?
Flor: sim vamos.
Sandroca Maroca: a partir desse dia, Flor e Belo sempre iam passear juntos, e até
brincavam juntos, e ele percebeu o quanto é importante manter a higiene do seu
corpo.

