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RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo levantar questões comuns ao
ensino municipal da cidade do Rio de Janeiro, através da experiência vivida no PIBID –
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Aqui, reflito sobre as
condições de trabalho encontradas na escola, as relações que se estabeleceram com os
alunos e professores e as minhas ações no cotidiano da sala de aula.

Palavras-chaves: 1. Pedagogia do Teatro 2. Escola 3. PIBID

ABSTRACT

This monograph aims to raise issues common to the municipal educational system of
the city of Rio de Janeiro, through experience in the PIBID - Initiation into Teaching
Institutional Scholarship Program. Here, I reflect on the working conditions
encountered at schools, relationships that have been established with students and
teachers and my actions in the daily life of the classroom.
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1 – INTRODUÇÃO

Iniciei minha trajetória no teatro bem antes de entrar para a Universidade,
no CEAE – Centro de Estudos Artísticos e Experimentais - da qual eu participava no
SESC Tijuca. Ali, os professores conduziam exercícios onde o corpo estava sempre
muito presente. Apaixonados pelo trabalho, eles deixavam transparecer – em suas
atividades – a dedicação com que desenvolviam suas aulas e, com certeza, minha
escolha pelo curso de Licenciatura na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
– UNIRIO se deve, também, ao fato de ter estudado com professores conscientes da
profundidade de seu ofício. No segundo semestre de 2008 finalmente entrei para a
universidade.
Na maior parte do meu curso aproximei-me bastante das disciplinas do
curso de bacharelado em Interpretação, participando das aulas que a grade curricular
oferece, além de ter sido monitora de Interpretação IV por três semestres consecutivos,
dedicando-me exclusivamente a esta atividade. Nesta disciplina, tive a oportunidade de
acompanhar todas as aulas de Interpretação IV junto à professora Tatiana Motta Lima.
Durante o curso fazia anotações sobre o desenvolvimento dos alunos na disciplina e
participava praticamente das atividades. Depois das aulas nos reuníamos, eu e a
professora Tatiana, para refletirmos sobre o trabalho desenvolvido no semestre e
discutirmos os textos da bibliografia. Nesses três semestres ainda conduzi alguns
aquecimentos, aulas e discussões de textos com a turma.
Acompanhei, assim, um processo de investigação atoral que me despertou
para necessidade de uma formação que viabilizasse a busca da ‘escuta’ e da ‘relação’
com os parceiros materiais (texto, colegas de turma, adereços, etc) e/ou imateriais
(memórias, sentimentos, emoções, sensações, etc) presentes em todo e qualquer jogo
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cênico. A prática da ‘escuta’ faz com que muitas outras questões apareçam, como, por
exemplo, as questões da ‘presença’ e do ‘fluxo’. Pude assistir ainda a palestra que a
professora Tatiana Motta Lima ministrou, no Terra Lume 2012, sobre a noção de
‘escuta’. Nela, a professora relacionava diferentes práticas atorais a diferentes noções de
escuta e, consequentemente, a diferentes noções de subjetividade. Ela criticava certas
maneiras mais ‘rápidas’ ou ‘convencionais’ de compreender e praticar a ‘escuta’ e
recolocava a pergunta: afinal, o que é ‘escutar’ em cena? O que é ‘estar presente’ ou ‘ter
presença’? Esta palestra – e inúmeras outras experiências - me instigou a pesquisar mais
profundamente estas noções, então apresentei o meu projeto de Iniciação Científica,
onde procurei investigar esses conceitos na prática: “Diferentes Experimentos Para Uma
Formação de Ator: No Centro da Sala, As Noções de ‘Escuta’, ‘Presença’ e ‘Fluxo’”.
No período de agosto de 2012 a agosto de 2013 passei a me dedicar a essa importante
vertente da vivência acadêmica – a pesquisa. Desenvolvi essa investigação teóricoprática, onde me encontrava com atores interessados em pesquisar o processo do ator
para experimentar alguns treinamentos aprendidos dentro e fora da universidade e
através deles encontrar os conceitos investigados. Foram meses de trabalho prático
intenso, onde tive a oportunidade de conduzir todas as atividades e adaptá-las de acordo
com as necessidades do grupo, ou seja, foi muito importante para minha formação como
atriz, que também estava em busca dos conceitos e como a condutora que propunha as
atividades.
No momento que comecei a Iniciação Científica também me matriculei em
Trabalho de Conclusão de Curso I, onde deveria levantar o meu projeto de monografia
para conclusão da Licenciatura. A primeira ideia que tive para o trabalho foi: como
introduzir um trabalho de treinamento em sala de aula para não atores? Seria possível
adaptar os conhecimentos adquiridos no treinamento com o grupo de atores da pesquisa
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da Iniciação Científica a grupos de não atores? A ideia parecia interessante, até porque
estava com uma turma regular na Escola Municipal Cristiano Hammam pelo projeto
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID de Teatro da
Universidade, que poderia servir como grupo de experimento. Esse programa concede
bolsa para alunos de diversas licenciaturas e, nele, os licenciandos ministram aulas para
alunos de escolas públicas, de acordo com o projeto apresentado pela universidade.
Todavia, logo percebendo a natureza diversa das duas realidades em que
estava mergulhada – a condução do trabalho com atores para a Iniciação Científica e a
condução do trabalho em sala de aula, na escola formal –, passei a enfrentar
dificuldades para definir qual seria o foco do meu estudo para o trabalho de conclusão
de curso. A proximidade com as duas práticas, como atriz na pesquisa de IC e como
professora do PIBID, dificultou bastante minha escolha e, durante os primeiros
encontros com a minha orientadora professora Marina Henriques Coutinho, fui
estimulada a pensar em quais seriam as questões condutoras do meu trabalho nos dois
campos: o da atuação e o do ensino. Assim, indicou-me leituras que pudessem ajudar a
organizar este processo. Porém, vivia ainda a angústia de não conseguir chegar a
alguma conclusão.
Os alunos do curso de Interpretação não precisam redigir monografia. Para
eles, o trabalho de conclusão de curso são as práticas de montagem. Para nós, alunos da
licenciatura, faz-se necessário o desenvolvimento de uma pesquisa, o que considero um
exercício indispensável. Ao analisar a minha trajetória atoral dentro da universidade,
inclusive com o meu trabalho de Iniciação Científica – que foi direcionado para
conceitos investigado por atores –, a conclusão a que cheguei foi que deveria focar os
meus estudos da monografia dentro da Licenciatura, sem me envolver como atriz, e sim,
como condutora de atividades para não atores. Até mesmo porque, a grade curricular do
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curso de licenciatura oferece mais ênfase para o ensino de não atores. Os estágios
supervisionados têm nos proporcionado, principalmente a vivência da prática docente
no âmbito da escola formal (públicas e privadas) e em espaços informais como nos
projetos de extensão desenvolvidos pelas professoras da Licenciatura1. Assim, embora
possamos considerar que as experiências no curso também permitam a nossa inserção
como professores de teatro no contexto dos cursos de formação de atores é notória a
ênfase no ensino do teatro para grupo de não atores. Podemos confirmar isso no texto
do Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura:
O Curso de Graduação em Teatro, modalidade Licenciatura, tem por
objetivo formar professores de Teatro para atuar no Ensino
Fundamental e Médio, bom como qualificá-lo para atuar no
planejamento, organização e acompanhamento de atividades
educacionais na área do Teatro, localizadas nas organizações formais
e não formais, dos setores público ou privado2.

De fato, boa parte dos licenciandos em teatro formados pela Unirio tem
conseguido ingressar no mercado de trabalho logo após o término do curso, devido aos
concursos públicos das redes Municipal e Estadual do Rio de Janeiro.
Além disso, cabe considerar o fato de que as disciplinas de Metodologia do
Ensino do Teatro (I, II e III) abordam as principais técnicas de trabalho voltadas para
grupos de não atores, permitindo que nós, licenciandos, possamos refletir, a partir da
prática e da teoria, sobre os aspectos educativos e estéticos que envolvem o ensino do
teatro nesses contextos. Como afirma o professor Sérgio Coelho Borges:
É no curso de Metodologia de Teatro que o futuro professor (muitos já
atuam na rede escolar através de contratos provisórios) intensifica sua
preparação no campo pedagógico, que envolve preliminarmente os
1

Teatro Renascer – Corpocasa, coordenação Profª. Carmela Soares; Hospital como Universo Cênico,
coord. Profª. Lúcia Helena de Freitas (Gyata); Teatro em Comunidades – Redes de Teatro na Maré,
coord. Profª Marina Henriques Coutinho; Programa de Extensão Cultura na Prisão, coord. Profª Natalia
Fiche e Profª Viviane Narvaes; Núcleo de Ensino do Teatro, coord. Profª Carmela Soares e Profª Liliane
Mundim..
2
Projeto Político Pedagógico completo no http://www2.unirio.br/unirio/cla/teatro/licenciatura
/PROJETOPOLITICOPEDAGOGICOLICENCIATURAEMTEATRO.pdf
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fundamentos psicológicos, a organização do sistema de ensino e a
didática (FARIAS, 2008, p.25).

Fica claro, portanto, que o foco das práticas dos licenciandos é para
atividades com grupos de pessoas que, a princípio não pretendem ser atores
profissionais e eu estava quase decidida a explorar melhor este tema. Diante disso, me
vieram as seguintes questões: seria possível separar a minha prática de atriz da prática
de professora? Seria possível me dedicar, com qualidade, a essas duas práticas?
O grupo do PIBID – Teatro do qual participo foi o primeiro a se formar
dentro da UNIRIO. Quando, em meados de 2013, finalizei meu trabalho de Iniciação
Científica, a escola em que eu dava aulas pelo PIBID entrou de férias. Finalmente
estava minimamente distanciada das duas práticas e poderia refletir melhor sobre elas,
fazendo com que dialogassem – ou não. A única certeza que eu tinha até aquele
momento era que me interessava mais em escrever sobre a prática na sala de aula do
projeto PIBID. Relatei à minha orientadora a maneira como trabalhávamos na escola:
nossas condições, nossas relações com os alunos e com os outros professores, nossas
dificuldades, nossas facilidades e percebemos, juntas, como era rico todo esse material.
A partir dele eu poderia abordar vários assuntos relativos à sala de aula e às questões
que dela surgem e, nele, poderia refletir, prática e teoricamente, sobre a formação do
professor. Enfim, um tema para minha pesquisa: REFLEXÕES SOBRE O PIBID E A
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE TEATRO.
Considerando a experiência no projeto Teatro – 8º e 9º Anos do Ensino
Fundamental – Estudo e Encenação de Autores da Dramaturgia Brasileira, na escola
Municipal Christiano Hamann, no período de outubro de 2012 até julho de 2013 passei
a levantar perguntas que serviriam como ponto de partida para a pesquisa que agora
apresento: como estabelecer relação de qualidade artística e pedagógica com 42 alunos
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em sala? Como introduzir um dramaturgo clássico numa aula de teatro obrigatória,
proposta inicial do projeto? Que estratégias desenvolver para interessar um grupo de
adolescentes pela dramaturgia de autores como Artur Azevedo? Como dialogar com as
demandas da escola e as demandas do projeto da universidade?
Para tal, no primeiro capítulo vou apresentar o Programa Institucional de
Bolsa para Iniciação à Docência – PIBID, oferecendo ao leitor, um panorama geral do
que se trata o programa, como ele se desenvolve em outras universidades, federais e
particulares, até chegar ao projeto dentro da UNIRIO e, finalmente, expor o subprojeto
PIBID Teatro. A partir da descrição do subprojeto, irei apresentar a escola que nos
acolheu desde outubro de 2012 até julho de 2013 e como nos organizamos para
trabalharmos juntos e levantar as questões pertinentes para discussão teórica que irei
discorrer no capítulo seguinte.
No

segundo

capítulo,

farei

uma

análise

crítica

da

experiência,

problematizando principalmente os seguintes aspectos: a relação entre a proposta do
projeto e a realidade da escola, dificuldades e facilidades enfrentadas; a relação com a
professora regente; a metodologia de trabalho desenvolvida por mim com colaboração
da licencianda Lorrana Mousinho, as contradições identificadas entre ela e a proposta
do projeto.
E por fim, exporei as conclusões que cheguei através da análise feita pelo
trabalho. Refletindo sobre a metodologia de trabalho, os diálogos estabelecidos e, quem
sabe, propor outras formas de desenvolver o programa em sua plenitude, estimulando a
formação do professor de teatro.
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2 - CAPÍTULO 1 - PIBID: O QUE É?

2.1 – Contextualizando o programa
O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – tem
por objetivo valorizar e aperfeiçoar a formação do estudante universitário, além de
incentivá-lo a atuar na educação básica, inserindo-o no cotidiano das escolas da rede
pública. Proporciona, assim, ao formando, a oportunidade de criar e compartilhar
experiências metodológicas e práticas de ensino, promovendo uma efetiva articulação
entre a teoria e a prática, necessária à formação do docente3.
O estudante da rede municipal também é beneficiado pelo PIBID, pois
entrará em contato com jovens professores em formação, que estarão em troca constante
com a universidade e poderão refletir sobre a prática com professores capacitados da
licenciatura. A proposta do projeto favorece a criação de processos que envolvem a
efetiva colaboração entre licenciando, professores das escolas, estudantes e a
coordenação, indicando um espaço diferenciado, inovador, raro, dentro da escola
pública para construção de conhecimento. Como afirma a professora Carmela Soares,
O alto índice de repetência e consequentemente da evasão escolar
demonstra a dificuldade de se estabelecer dentro do modelo da escola
pública brasileira uma educação centrada em valores mais humanos,
uma educação que seja capaz de tocar sensivelmente o aluno, levandoo a vivenciar e reinventar o conhecimento (SOARES, 2010, p. 54).

3

Disponível em http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid.Último acesso: 12/11/2013.
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Com o diálogo constante entre professor universitário, licenciando e
professor da rede pública, o aluno da escola parceira tem a oportunidade de vivenciar
uma prática ativa, pensada para o seu desenvolvimento dentro do projeto.
De acordo com o relatório final de gestão 2009/2011, entre os anos 2007 e
2011, o PIBID lançou cinco editais. As atividades relativas ao primeiro edital somente
teriam início nos primeiros meses de 2009. Atualmente, são 146 Institutos de Educação
Superior (IES’s) participantes e 1.938 escolas beneficiadas pelas ações dos graduandos
bolsistas. Conclui-se, portanto, que a tendência do programa seja a de ampliar o número
de ações feitas nas escolas de todo Brasil.
Os bolsistas de iniciação à docência são alunos matriculados em cursos de
licenciatura das instituições participantes, sendo eles o foco principal do PIBID. A
equipe deste programa é composta pelos orientadores da universidade, pelos graduandos
das diversas licenciaturas, pelos professores das escolas públicas e pelos alunos do
ensino regular. O diálogo e a interação entre licenciandos, coordenadores e supervisores
busca gerar um movimento dinâmico de formação recíproca e crescimento contínuo.

A figura a seguir ilustra a dinâmica do PIBID:

Instituições de Ensino
Superior

Escolas Públicas

Figura 1. PIBID: Organização
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Para participar do PIBID a instituição de ensino superior deve enviar para a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) um projeto de
Iniciação à docência, conforme os editais de seleção publicados. As instituições
aprovadas recebem, então, cotas de bolsas e recursos financeiros para o
desenvolvimento das atividades do projeto.
A CAPES, além de propiciar ao aluno universitário uma bolsa de estudos,
disponibiliza verba para a compra de materiais necessários ao desenvolvimento do
projeto. No ano de 2012, por exemplo, o PIBID-Teatro da UNIRIO adquiriu um
aparelho de som, um notebook, uma câmera filmadora e instrumentos musicais, entre
outros materiais necessários à prática.

2.2 - PIBID: resultados

Os relatórios e os relatos das instituições participantes do PIBID mostram
impactos significativos, ainda que o tempo de maturação do projeto possa ser
considerado insuficiente para ser avaliado de forma tão contundente. Para se ter uma
ideia do alcance das ações positivas do PIBID, o Relatório Final de Gestão 2009/2011
aponta, entre outros, os seguintes tópicos:
a) diminuição da evasão escolar e crescimento da procura pelos cursos de
licenciatura;
b) reconhecimento de um novo status para as licenciaturas na comunidade
acadêmica e elevação da auto-estima dos futuros professores e dos
docentes envolvidos nos programas;
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c) integração entre teoria e prática e aproximação entre universidades e
escolas públicas de educação básica;
d) formação mais contextualizada e comprometida com o alcance de
resultados educacionais;
e) articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
f) melhoria no desempenho escolar dos alunos envolvidos;
g) aumento da produção de jogos didáticos, apostilas, objetos de
aprendizagem e outros produtos educacionais;
h) inserção de novas linguagens e tecnologias da informação e da
comunicação na formação de professores;
i) participação crescente de bolsistas de iniciação em eventos científicos e
acadêmicos no país e no exterior;
j) inclusão dos licenciandos 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 ensino-aprendizagem; e
k) incentivo às 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.
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Qualidade na
Educação

Produção e
disseminação
de
conhecimento

Integração
pósgraduação,
formação de
docentes e
escolas

Figura 2: Valorização do magistério

2.3 - PIBID: Teatro
Ao ser lançado em 2007, a prioridade de atendimento do PIBID eram as
áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino médio, dada à carência
de professores nestas disciplinas. No entanto, a partir de 2009, com os primeiros
resultados positivos das políticas de valorização do magistério e com o crescimento da
demanda, o programa passou a atender toda a Educação Básica, incluindo educação de
jovens e adultos, indígenas, área rural e quilombolas. Atualmente, a definição dos níveis
a serem atendidos e a prioridade das áreas cabem às instituições participantes,
verificadas as necessidades educacionais e sociais.
Conforme podemos verificar no gráfico abaixo, elaborado pela diretoria de
Educação Básica Presencial (DEB), que podemos conferir no Relatório Final de Gestão
2009/2011, 124 bolsistas atuam na área de Teatro, espalhados pelas universidades
públicas e particulares do Brasil.
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PIBID: bolsistas por área
766
445 414

298 278 268 262 256

233

124 100

48 27 23 20 17 12

Gráfico 1. PIBID: Bolsistas por área de conhecimento

Esses alunos estão desenvolvendo pesquisas, apresentando trabalhos em
Seminários, criando artigos, refletindo sobre a importância da Iniciação à Docência em
Teatro. Como exemplo, cito o II Seminário Internacional de Teatro na Comunidade, em
Santa Catarina – UDESC, entre os dias 14 e 17 de agosto de 2013, em Florianópolis. Lá
pude assistir a diversas comunicações que tiveram o PIBID como tema central e
constatar que os projetos de PIBID acontecem em várias outras universidades. Dentre
elas, o projeto da Universidade Regional do Cariri – URCA, onde o licenciando
Cleilson Queiróz Lopes, discorreu sobre as dificuldades de implementação da prática e
de como ele atua para desenvolver um trabalho de qualidade numa região pouco
favorecida.
Em outra comunicação, pude presenciar a exposição do PIBID –
Universidade Federal de Pelotas, que desenvolve uma pesquisa com teatro de sombras e
trabalho gestual com adolescentes do ensino fundamental e médio.
Também este ano, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) promoveu o
II Encontro Nacional PIBID Teatro, “Teatro, Infância e Juventude: O Que se Faz na
Escola?” e no período de 18 a 21 de abril a universidade ofereceu para licenciandos de
todo o Brasil oficinas práticas, mesas-redondas e comunicações, que discutiram não
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apenas a ação do PIBID Teatro nas escolas, mas também sobre os rumos da educação
no nosso país.
Outro exemplo de trabalho desenvolvido com o programa de iniciação à
docência é o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, coordenado pela
Professora Vera Bertoni. Neste projeto, um grupo de dez bolsistas e um voluntário
recuperou o espaço criado pela professora Olga Reverbel4, o TIPIE – Teatro Infantil
Permanente do Instituto de Educação5, que está em funcionamento desde 2010 e segue
até hoje dentro do Instituto de Educação General Flores da Cunha e, em 2012, lançaram
o livro “Iniciação à Docência em Teatro: Ações, Relações e Reflexões”. Organizado
pela própria coordenadora do projeto, Vera Bertoni. O livro contém artigos de todos os
alunos bolsistas que tratam das suas ações na escola.
Ações em outras áreas de conhecimento também acontecem através do
PIBID e geram, muito material pedagógico sobre a prática docente dos universitários
nas escolas. Como exemplo, temos os anais do II Encontro Interinstitucional do
PIBID/UFU/UFTM. A licencianda Fabíola Benfica Marra, estudante de História, faz
parte do projeto “Além dos Muros da Universidade: A Contribuição da Educação
Básica Para Formação de Licenciandos. Através do PIBID História e Cultura Afrobrasileira”. Para ela:

A aproximação do licenciando com a realidade escolar tem visado
propiciar a vivência da docência, bem como a ampliação da percepção
sobre a profissão professor da educação básica na rede estadual de
ensino. (MARRA, 2013, p.138).

4

Olga Garcia Reverbel (São Borja-RS, 1917 – Santa Maria - RS, 2008). Teórica, autora e professora.
Pioneira nos estudos e práticas das relações entre teatro e educação no Brasil e autora de diversas
publicações sobre o tema. É considerada nacionalmente uma das precursoras do movimento conhecido
como Teatro e Educação, alinhado às questões da cena e da educação contemporâneas, presentes nos
debates sobre ensino de teatro.
5
TIPIE: espaço criado pela professora Olga Reverbel na década de 60, no Instituto General Flores da
Cunha, para desenvolver trabalhos com teatro e educação.
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Considero bastante importante, para o licenciando, ter essa prática tão
intensa dentro da escola. Muitas vezes, a realidade é diferente da teoria e se faz
necessário, para a nossa escolha, o primeiro contato com os alunos, contando com o
suporte de outros professores e colegas licenciandos.

2.4 – PIBID: Teatro Unirio

O professor André Gardel, coordenador de área do subprojeto em nome da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO criou o subprojeto “Teatro
- 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Estudo e Encenação de Autores da Dramaturgia
Brasileira”. Este trabalho tem por objetivo estimular o conhecimento de autores de um
ramo da literatura não estudado de modo sistemático nos ensinos médio e fundamental:
a dramaturgia. A proposta, além de criar uma dinâmica de leitura e entendimento dos
textos selecionados das obras de autores como Dias Gomes, Ariano Suassuna, Machado
de Assis, Padre Anchieta, Vianinha, Hamilton Vaz Pereira, visa, também, encená-los a
partir de abordagens contemporâneas da pedagogia teatral. A proposta inicial era de que
os licenciandos começassem os trabalhos nas escolas municipais Oscar Tenório e
Cristiano Hamann, ambas na Gávea.
A Escola Municipal Oscar Tenório tem cerca de 1100 alunos no seu quadro
de matriculas e fica localizada na Rua Professor Manoel Ferreira, 141, Gávea, Rio de
Janeiro. Já a Escola Municipal Christiano Hamann situa-se na Rua Duque Estrada, 20,
também na Gávea. Comporta cerca de 400 alunos do 6° ao 9° ano, além de duas turmas
de correção de fluxo, que funcionam no turno da manhã e da tarde. Formamos uma
equipe de dez licenciandos para trabalharmos nas duas escolas: cinco foram para Escola
Municipal Oscar Tenório e os outros cinco para Escola Municipal Cristiano Hamann, na
qual eu me inseri.
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A maioria dos alunos é moradora da comunidade da Rocinha, que também
fica localizada na Gávea. Além do projeto PIBID, a escola Christiano Hamann participa
de outros projetos sociais como, por exemplo, o “Escola e Favela”, realizado pelo
Departamento de Sociologia da PUC-Rio, que objetiva melhorar a relação dos
professores com as famílias dos alunos.
A professora regente das turmas é Sandra Almada, licenciada pela
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. No momento em que
entramos na escola, Sandra nos propôs que trabalhássemos no horário regular da turma,
ou seja, teríamos cerca de 40 alunos para desenvolver nosso projeto, que se encontra
descritos no próximo capítulo.
Tínhamos, portanto, duas turmas: uma do oitavo ano e outra do nono. Três
licenciandos ficaram com a primeira e duas licenciandas com a segunda6. Trabalhei com
a licencianda Lorrana Mousinho na turma do nono ano.
Nosso grupo tinha 42 alunos na lista de presença, meninos e meninas entre
14 e 15 anos. A aproximação entre o projeto e a escola foi feita pelo professor
coordenador André Gardel com a professora de teatro da escola, Sandra Almada. Com o
aval da diretora, D. Ligia, ficamos com a turma da professora Sandra e, sob sua
supervisão, deveríamos cumprir com o nosso subprojeto em diálogo com as propostas
da escola. Ou seja, caso fosse necessário, deveríamos participar dos eventos escolares.
Isso aconteceu com a turma do oitavo ano, com os meus colegas licenciandos Jaqueline
Vasconcelos e Leonardo Bastos, que montaram uma pequena apresentação dos seus
alunos sobre o México na semana da Copa das Confederações. Nessa mesma
apresentação, eles utilizaram o texto de Artur Azevedo. Assim, não perderam de vista os
objetivos do nosso subprojeto. A única intervenção da coordenação da escola no nosso
6

Os integrantes do PIBID-Teatro atuantes na E.M. Christiano Hamann são: Jacqueline Vasconcelos,
Leonardo Bastos, Lorrana Mousinho, Luane Souto e Tatiane Santoro.
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trabalho foi a de nos mostrar quais deveriam ser nossas ações de acordo com os projetos
escolares. Porém, não se envolviam em nossa metodologia de trabalho.
Conversávamos uma vez por semana com a professora Sandra, em reuniões
que aconteciam depois das aulas, na própria escola. Os planejamentos dos próximos
encontros eram feitos pela equipe de licenciandos, sem a intervenção da professora
regente. Esta, apenas nos informava sobre o comportamento da turma, ausentando-se
das escolhas metodológicas.
Paralelamente às nossas atividades, a Escola Municipal Oscar Tenório tinha
o mesmo número de bolsistas e trabalhava no contra turno. Na primeira semana os
licenciandos foram a todas as turmas do oitavo e nono ano para divulgar a oficina de
teatro e, ao todo, cerca de dez alunos se apresentaram para desenvolver o subprojeto.
Constatamos com isso que teríamos dentro do mesmo projeto, duas realidades bastante
diferentes. A nossa, minha e de Lorrana, que incluía a participação de 40 estudantes em
caráter obrigatório, e a dos outros colegas, com poucos alunos e em caráter não
obrigatório. Este aspecto influenciou, e muito, o desenvolvimento de trabalho meu e de
Lorrana. Mas, isso veremos mais tarde.
Para a formação da equipe de graduandos que atuariam nas escolas, os
interessados deveriam enviar, para o coordenador, seu histórico com CR, o currículo
pessoal e uma carta de intenção para concorrer a uma vaga no projeto. Na minha equipe
havia dois licenciandos ingressantes que ainda não haviam cursado disciplinas do curso
de licenciatura. No primeiro momento do PIBID, a minha parceira era uma dessas
ingressantes e ela desistiu de participar do programa depois de duas semanas de aula
com os alunos. O que me leva a questionar a participação de ingressantes no curso de
Licenciatura. Compreendo a proposta de “iniciação”, mas considero importante que o
estudante esteja pelo menos ambientado na universidade e na proposta de curso de
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Licenciatura para então se engajar no PIBID, até para poder aproveitar plenamente as
possibilidades do programa e articular a teoria com a prática. Claro, que cada graduando
tem a sua vivência e pode, até mesmo, ter vasta experiência como professor. Porém, não
foi o caso da minha colega e eu. Como ela, estava vivenciando aquela realidade que não
fazia parte da minha prática.
No tempo em que eu estava sem dupla, um dos licenciandos da outra turma,
Luan Almeida, passou a chegar mais cedo e a me ajudar na condução e no planejamento
das aulas. Em seguida, Lorrana Mousinho entrou para o projeto e se formalizou como
minha parceira. Porém, teve um sério problema de saúde e eu, novamente, fiquei
sozinha, apesar de, mesmo afastada das atividades, ela sempre esteve presente nos
planejamentos e nas discussões sobre os meus relatos da aula.
Uma vez por semana nos encontrávamos, para preparar nosso planejamento
e discutir os encaminhamentos necessários para turma. Dentro desses encaminhamentos
decidíamos sobre o que trabalhar durante o ano, articulando, obviamente, com a
proposta do projeto: a aproximação com os dramaturgos clássicos.
Para essa turma trabalhamos sobre o quem, o que e onde, proposto por Viola
Spolin e desenvolvemos jogos de “exagero”, “voz”, “estado”, “comicidade”, entre
outros. Lançamos mão das nossas experiências artísticas para conduzir o trabalho e
propor dinâmicas que pudessem dialogar com os nossos objetivos. No capítulo 2 irei
detalhar melhor a nossa metodologia de trabalho.
Creio que possibilitar a ida e a permanência dos licenciandos no espaço
escolar só potencializa a nossa formação. Estar em diálogo com o professor da educação
básica nos permite conhecer melhor o espaço da escola pública, com todas as suas
dificuldades e ganhos diários.
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O projeto nos proporciona, ainda, a reflexão sobre o trabalho com outros
colegas e professores que estão acompanhando o processo de perto. Temos, então, a
oportunidade de enfrentar a realidade da escola pública sem estarmos sozinhos, mas em
diálogo com colegas e professores, o que nos ajuda nas dificuldades e exalta as nossas
conquistas.
Acredito que o projeto seja de grande importância para as duas instituições
– Escola e Universidade – tanto quanto para as quatro instâncias envolvidas: professor
universitário, professor escolar, aluno licenciando e aluno escolar. Nesse projeto todos
têm a oportunidade de vivenciar muitas experiências pedagógicas e discutir sobre o
trabalho feito em sala, que só faz alimentar a nossa formação. Os alunos escolares têm,
assim, a oportunidade de trocarem com professores que estão iniciando sua carreira
docente com novas propostas, aproximando-os, também, da universidade.
Entrei para o projeto quando cursava o oitavo período. Lorrana também
estava num período avançado, porém essa foi a nossa primeira experiência com uma
turma tão grande. Algumas questões, então, se apresentaram: como desenvolver o
trabalho com tantos alunos? Será que conseguiríamos estabelecer uma relação saudável
com todos eles? Como introduzir um dramaturgo clássico brasileiro? Diante dessas
perguntas, tentamos conduzir o processo da melhor maneira possível e, aqui neste
trabalho de conclusão de curso, irei refletir sobre esta prática.
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3 - CAPÍTULO 2 – PELOS CAMINHOS DO ENSINO DO TEATRO NA
EXPERIÊNCIA DO PIBID

3.1 - A escola pública e o ensino do teatro

O ensino do teatro, obrigatório no currículo escolar como linguagem
artística, foi deferido após a publicação das Leis de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996,
n° 9394, como podemos comprovar no seu parágrafo 2:
§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular
obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos.7
Assim, foi institucionalizado o ensino de Artes como disciplina, podendo o
teatro ser contemplado no espaço escolar. É importante observarmos este fato, para que
possamos refletir sobre o pouco tempo em que o teatro está presente nas escolas e como
o espaço escolar foi se modificando – ou não – em função de sua presença. Que relação
as escolas estabelecem com o ensino do teatro? De acordo com Ira Shor: “Determinado
tipo de conhecimento é mais valorizado do que outro. Certos tipos de conhecimento não
conseguem ter reconhecido o seu valor, a menos que assumam forma tradicional dentro
desta ou daquela disciplina” (FREIRE e SHOR, 1986, p.20).
Muitas escolas ainda consideram o ensino do teatro como algo irrelevante e
menor dentro da grade curricular. A pergunta que mais se ouve é: para que serve aula de
teatro? Em muitos casos, sua única função é a de organizar apresentações
comemorativas da escola ou servirem de ferramenta para outra disciplina. Abordarei

7

Disponível
em
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11691973/artigo-26-da-lei-n-9394-de-20-dedezembro-de-1996. Último acesso em 15/11/2013.
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esta e outras questões neste capítulo. Para tanto, minha principal referência será o
trabalho que desenvolvi na Escola Municipal Christiano Hamann, no período de
outubro de 2012 a julho de 2013, pelo projeto PIBID, apresentado no capítulo anterior.
De acordo com o subprojeto PIBID Teatro – 8º e 9º Anos do Ensino
Fundamental – Estudo e Encenação de Autores da Dramaturgia Brasileira, anexado a
esta monografia:
Os alunos-bolsistas de Licenciatura em Artes Cênicas da UNIRIO –
com consciência do processo dialógico de trabalho entre as
Instituições de Ensino Superior e as Escolas Municipais, e em
interação constante com a supervisão e com a coordenação –
participarão, inicialmente, de aulas no contra turno das Escolas Oscar
Tenório e Christiano Hamann, ambas na Gávea. Contudo, estarão
sempre abertos às múltiplas possibilidades de demandas da unidade
escolar.

Portanto, o meu grupo, em diálogo com a professora regente de teatro da
Escola Municipal Christiano Hamann, decidiu abraçar a sua proposta: ministrar as aulas
no turno regular, com todos os alunos das turmas de 8° e 9° ano, dando-nos, assim, a
oportunidade de conhecer os prazeres e desprazeres de ser professor, encarando sua
realidade.
Na escola, tínhamos uma sala de artes, que, no período vespertino, era
ocupada pelas turmas de correção de fluxo8, equipada com muitas cadeiras. Porém, seu
estado geral não era dos mais adequados: uma televisão que não funcionava, muitas
fitas cassetes, uma bancada quebrada, um espelho, que ficava coberto com um pano
preto, janelas de basculantes muito finas, que impediam nossa visão.

8

Os Programas de Correção de Fluxo têm por objetivo corrigir a defasagem idade-série de alunos do
ensino básico. A metodologia desses programas associa um conjunto de medidas que envolvem diferentes
instâncias do sistema escolar e consideram o contexto local para definir ações diferenciadas para cada
região em que atua. Informação disponível em http://cenpec.org.br/correcao-de-fluxo-escolar. Último
acesso: 26/11/2013.
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Para darmos início ao trabalho prático, a primeira turma a ocupar a sala
deveria recolher todas as cadeiras. Minha turma, que era a última, recolocava-as, então,
no lugar, perdendo-se um tempo enorme da aula. Percebo que isso não é um problema
encontrado somente nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Cito o professor Sérgio
Coelho Borges, da Universidade Federal da Bahia que, ao discorrer sobre as
experiências de seus licenciandos em escolas públicas de Salvador, revela que:

Salas com chão sujo de dimensões inadequadas ao número de alunos,
situadas junto às outras salas da escola onde o silêncio é importante, e
a falta quase absoluta de material didático são agravantes para questão
principal da presente reflexão: a dispersão, a agressividade e a falta de
interesse pelos estudos por parte dos estudantes. Em que medida essas
condições de trabalho são elementos impeditivos ou desafiadores para
o professor? (FARIAS, 2008, p. 24)

Esta questão formulada pelo professor Sérgio é bastante interessante para
pensarmos sobre as condições dos espaços que encontramos. No nosso caso, tínhamos
um espaço “para chamar de nosso”. Portanto, esse não foi um elemento impeditivo,
mas, sem dúvida alguma, desafiador. Como observa a professora Carmela Soares, do
Departamento de Ensino do Teatro da Unirio: “procuro vencer as dificuldades que se
impõem na prática, transformando primeiro a sala de aula em ‘área de jogo’”
(SOARES, 2010, p.37). Na maioria das vezes, nossa ‘área de jogo’ era definida após
termos recolhido as cadeiras, mas, durante o semestre, também utilizamo-nos delas para
compormos a nossa sala, permitindo, assim, que muitos jogos e improvisações
pudessem ser desenvolvidos com ou sem as cadeiras. Outros professores de teatro
encontram escolas que não destinam espaço para aula de teatro. Porém, podemos
reconhecer na fala da professora Carmela a importância da transformação, independente
dos objetos que se encontram no espaço, e na fala do professor Sérgio, a importância do
desafio. Logo, ao entrarmos na escola, essa é a nossa primeira atitude: o desafio da
transformação do espaço.
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Apresentadas as condições do espaço físico de trabalho, analisarei as minhas
ações na escola, e dialogando com autores que abordam os campos do Teatro e da
Educação, ou ambos. Como diz a professora Carmela Soares, “não há como passar a
borracha e apagar um projeto mal acabado, estamos no jogo e está valendo” (SOARES,
2006, p.99).
Iniciamos o trabalho no dia 19/10/2012 e, na época, de acordo com o
calendário escolar, teríamos até o dia 07/12/2012 para concluirmos o nosso trabalho
com a turma naquele ano; no meu caso, a turma do 8° ano, ou seja, teríamos 8 encontros
com os alunos, mas essa não foi a nossa realidade, pois nesse período tivemos inúmeros
feriados e confraternizações organizadas pela escola ou pelos alunos. Reduzindo todos
esses dias, no final das contas, houve apenas quatro encontros de aula com os alunos.
Em meu primeiro confronto – sim, confronto – com o 8º ano, não consegui
desenvolver as atividades planejadas e a professora regente da turma e supervisora do
projeto teve que intervir várias vezes na aula para me ajudar. Foi um dia bem difícil.
Percebi junto aos meus colegas licenciandos que eu deveria ir por outro caminho. Neste
primeiro planejamento propus jogos de interação como, por exemplo, a roda do olhar e
a passagem de objetos imaginários, o que, para um primeiro dia de aula, não foi uma
escolha feliz.
Acredito que poderia ter usado esses jogos, mas deveria ter uma preparação
anterior para entrar na troca de objetos imaginários. Levar uma bola para que eles
utilizassem um objeto concreto antes de partirem para o próximo passo, mais
desafiador, poderia ser uma solução. A roda do olhar poderia ter sido apresentada em
fases, e começado com a troca de nomes. Enfim, deveria ter elaborado melhor uma
preparação para aquelas propostas.
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Vale ressaltar que eu me encontrava em uma turma agitada de mais ou
menos 40 adolescentes, entre 13 e 14 anos. A realidade da escola pública do Rio de
Janeiro também tem que dar conta do número de alunos nas salas de aula. Em minha
pauta de presença constavam 42 nomes. Recorro, aqui, novamente à professora Carmela
Soares, para quem:
(...) reger uma turma de quarenta alunos exige do professor uma
atitude de atenção e prontidão constante, no sentido de mobilizar e
harmonizar o interesse de todos em torno de um objetivo único,
transformando a aula num acontecimento significativo para a turma.
Uma orquestra de tantos alunos requer também do professor a escuta
minuciosa de cada instrumento, sua intensidade, ritmo e vibração.
(SOARES, 2010, p.99)

Tentar harmonizar todos os desejos é uma tarefa bastante complicada e
exige tempo. Entramos no primeiro dia na sala de aula e cada um de nós criou
expectativas diferentes sobre aqueles encontros. Acredito que precisamos de tempo para
todos entrarmos em sintonias parecidas.
Como manter a qualidade do ensino com tantos alunos em sala? A filósofa,
psicóloga e psicanalista Viviane Mosé, que lançou recentemente o livro – A Escola e os
desafios contemporâneos, afirma que:

A gestão de sala de aula pelo professor, que deve lidar com as
aptidões e dificuldades de cada um dos seus alunos, além de
administrar as relações entre eles, os encontros, os conflitos, a relação
com os pais, de modo a permitir que a aprendizagem aconteça
(MOSÉ, 2013, p.71/72).

Estabelecer relação de qualidade com tantos alunos é uma tarefa árdua para
qualquer educador. Temos a voz como instrumento de trabalho e precisamos nos
comunicar com todos os alunos ao mesmo tempo.
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Foto: Leonardo Bastos. Escola Municipal Christiano Hamann 12/04/2013

Para eles, também é uma tarefa não muito fácil. Como ser um indivíduo
numa turma tão grande? Cada um daqueles alunos tem facilidades e dificuldades na sua
expressão e tentam ser vistos nas suas individualidades. Como argumenta a professora
Carmela: “Na escola pública, podemos perceber que grande parte dos alunos vive o
desafio de existir verdadeiramente, ou seja, de superar o estado de ‘submissão’ ou
esquecimento a que muitos estão sujeitos” (SOARES, 2010, p.50). A nossa sociedade já
vive num tempo-ritmo acelerado, onde as pessoas que convivem conosco, muitas vezes,
não têm tempo de desenvolver diálogo. Na escola, com tantos alunos em sala, alguns se
tornam invisíveis, sem espaço para exercer sua singularidade.
Para suprir minhas dificuldades relacionadas ao grande número de alunos e
quais atividades escolher para todos, dei início à pesquisa de jogos teatrais. Depois de
muitas conversas com outros colegas da licenciatura, percebi que a melhor opção seria
aplicar jogos que envolvessem todos os alunos e propor desafios, para que eles se
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sentissem envolvidos e responsáveis por aqueles momentos. Assim, os jogos, pensados
cuidadosamente para aquele grupo, passaram a ser os nossos maiores aliados.
Jean-Pierre Ryngaert, encenador, escritor e professor do Institute d’Etudes
Théâtrales, da Universidade de Paris III, afirma que “a capacidade de jogo não é uma
qualidade intrínseca, que paira no ar. Ela se manifesta quando a ocasião real permite
representar para si diante dos outros, fora de qualquer noção de prova ou de exercício.”
(RYNGAERT, 2009, p.47). Era necessário, portanto, fazer escolhas que propiciassem a
capacidade de jogo dos alunos, despertando, neles, o desejo em participarem da aula e
se divertirem com as propostas.
Para a segunda semana

preparei uma aula mais divertida, com jogos

concretos, utilizando bola e outros objetos na tentativa de nos conhecermos melhor e
eles começarem a confiar e a me respeitar enquanto professora da turma. Este encontro
– sim, encontro – foi muito melhor e eu pude relaxar um pouco e conduzir uma aula
sem gritos, sem cobranças excessivas. Penso que no método de educação elaborado por
Paulo Freire, que valoriza a autonomia do educando – ainda que o educador não esteja
se referindo diretamente à pedagogia teatral –, a estratégia do professor deva ser a de
desenvolver um trabalho a partir do diálogo, para que aconteça a evolução da
capacidade de jogo, escuta e improvisação na sala de aula. Lembrando o que diz Paulo
Freire: “O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o
“pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a
humanização de todos” (FREIRE, 1983, p. 28).
Naquele dia, alguns alunos chegaram atrasados e não puderam entrar no
meio do primeiro jogo. Quando este acabou, divertiam-se com o engajamento dos
colegas, animados por, também, entrarem na atividade. Devemos nos lembrar de que:
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O prazer trazido pelo jogo, o enfrentamento de situações novas, o
confronto consigo mesmo e com o grupo desenvolvem conhecimentos
profundos no jogador, como a descoberta da alegria e de sua
capacidade/poder de expressão e criação (SOARES, 2006, p.110).

Desde o primeiro dia de aula adotamos o hábito de fazermos uma avaliação
ao final de cada encontro. Na avaliação final desse dia ouvimos os alunos falarem
bastante sobre divertimento, integração e liberdade. Não posso dizer que em minha
primeira tentativa já tenha acertado tudo, mas percebi que este caminho era, para mim,
muito melhor. Foi importante perceber o valor da aprendizagem que está atrelada a
diversão. Como afirma Viola Spolin:
A maior parte das técnicas não-autoritárias usadas neste manual com o
objetivo de manter a alegria na atuação de crianças de 6 a 16 anos, ao
se dedicarem a uma grande forma de arte. Nossos garotos podem
aprender a ser jogadores e não exibicionistas no palco. Pode-se
transmitir a eles um grande amor pelo teatro de forma que suas
apresentações tenham realidade, exuberância e uma vitalidade a ser
assistida, é muito estimulante. (SPOLIN, 2001, p.330).

Os outros encontros de 2012 ocorreram nesta mesma direção. Acredito que
o nosso primeiro contato com os alunos foi positivo. Porém, o diálogo com a escola
poderia ser melhor. Não finalizamos o ano, pois não sabíamos que o nosso quarto
encontro seria o último e a aula ficou em aberto. Contrapondo-se ao meu ponto de vista,
a professora Carmela pontua:
Esta característica descontínua da aula de teatro na escola pública não
é o modelo de uma prática ideal, no entanto, constitui-se como
realidade concreta sobre a qual devemos trabalhar e que acaba por
definir a maneira como a teatralidade surge na sala de aula.
(SOARES, 2010, p. 23).

Esta afirmação me fez reconhecer o quanto as nossas relações com a escola,
por mais difíceis que sejam, podem se apresentar mais como uma possibilidade de
criação e intervenção artística e menos como algo paralisador. A presença do diálogo
sempre será importante para o desenvolvimento de um projeto e deve ser conquistada
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no cotidiano. Em entrevista à Viviane Mosé, o professor Rubem Alves, pensador da
Educação no Brasil, declarou: “Eu tenho a impressão de que a escola é antes o resultado
de muitas segmentações que foram acontecendo através do tempo e as pessoas não
questionam essas segmentações” (MOSÉ, 2013, p.100).
Muitos eventos acontecem na escola sem que, necessariamente, dialoguem
entre si. Complementando a afirmação de Rubem Alves, Carmela Soares argumenta
que:
Tanto a escola quanto a educação e o teatro hoje estão inseridos no
contexto da sociedade contemporânea, em que o fragmento, a
descontinuidade, a sucessão e a rapidez das imagens, a efemeridade do
gesto e da palavra já se tornaram formas expressivas do
comportamento humano (SOARES, 2010, p.75).

Reconheço que não apenas o ambiente escolar, mas o nosso cotidiano, como
um todo, está repleto de informações que nos chegam de todos os lados, o tempo todo.
A velocidade com que essas informações nos atingem dificulta a nossa capacidade de
discernimento, ao mesmo tempo em que sentimos uma diminuição no diálogo e no
aprofundamento das relações. Através dos jogos e das atividades propostas em sala de
aula, buscamos resgatar a importância do encontro.
Para o final daquele ano, tínhamos que preparar uma apresentação com os
alunos usando o texto Trate-me Leão9, de Hamilton Vaz Pereira. Trata-se de um
trabalho colaborativo entre os integrantes do grupo Asdrúbal trouxe o trombone e que
escolhemos por trazer à tona relações entre jovens em diversas situações. Porém, como
exposto anteriormente, tivemos apenas quatro encontros. Creio que desenvolver um
trabalho de relação entre professor e aluno e, principalmente, um trabalho dramatúrgico,

9

Escrito em 1977, Trate-me Leão é o terceiro espetáculo do Asdrúbal Trouxe o Trombone, sendo o
trabalho de maior êxito do grupo carioca. Reuniu uma plateia cativa de jovens identificados com os seus
temas e sua linguagem. Disponível em: http://www.itaucultural.org.br/enciclopedia_teatro
Fuseactionespetaculosbiografia&cd. Último acesso: 26/11/2013
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exija muito mais que isso. De acordo com a Professora Márcia Pompeo Nogueira, da
Universidade de Santa Catarina, o produto final de uma turma de adolescentes deve se
valer mais do processo do que do resultado apresentado. Segundo ela:
Hoje a parceria com o Teatro deve ser vista como desejável, mas os
produtos realizados por crianças e adolescentes devem estar de acordo
com as características e interesses desta faixa etária. Não se deve
buscar a perfeição formal, mas processos ricos que incluam as
apresentações como mais um elemento do jogo. (NOGUEIRA, 1994,
p. 76).

Tínhamos acabado de conhecer aquela turma e enfrentamos algumas
dificuldades. Não deveríamos utilizar o nosso tempo, que era pouco, para ensaiar cenas
a serem apresentadas. Não gostaríamos de separar a cena do jogo, como sugere a
professora Márcia Pompeo. A cena deve ser, portanto, mais um elemento de jogo.
Para esse ano nós, os licenciandos, combinamos dar continuidade ao
trabalho, ou seja, eu que tive o primeiro contato com o 8° ano em 2012, em 2013 fiquei
com a mesma turma, que, agora, estava no 9° ano. Sempre que eles entravam na nossa
sala de artes tinha a impressão que uma panela de pressão havia estourado. Percebia que
os alunos estavam condicionados a ficarem atrás da cadeira, sentados e disciplinados e,
quando estavam na aula de teatro, onde eles não tinham a carteira como elemento que
bloqueasse seus movimentos, eles “perdiam” o controle dos seus corpos e acabavam se
machucando, não conseguiam ficar focados.
Foi preciso que todos eles passassem por um período de adaptação a esse
espaço diferenciado – a sala de aula de teatro. Nela, ficavam em pé ou sentados no chão.
Era impressionante perceber como eles faziam questão de recostar em algum lugar.
Parecia uma necessidade física. Ficar em pé, parado, só era possível se houvesse um
encosto. A professora Carmela Soares nomeia essa busca por espaços que camuflem a
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presença dos alunos como “estética do cantinho” (SOARES, 2010, p. 116), como se, ali,
eles estivessem protegidos de algo que está por vir.
A esse respeito, vale ressaltar, aqui, a afirmação da doutora em Artes pela
Universidade de Paris, Márcia Strazzacappa, em artigo escrito pela pesquisadora
Daniele Rodrigues de Moraes:

O corpo está em constante desenvolvimento e aprendizado.
Possibilitar ou impedir o movimento da criança e do adolescente na
escola; oferecer ou não oportunidades de exploração e criação com o
corpo; despertar ou reprimir o interesse pela dança no espaço escolar,
servir ou não de modelo... de uma forma ou de outra estamos
educando corpos. Nós somos o nosso corpo. Toda educação é
educação do corpo. A ausência de uma atividade corporal também é
educação do corpo: a educação para o não-movimento – educação
para repressão. Em ambas as situações, a educação do corpo está
acontecendo. O que diferencia uma atitude da outra é o tipo de
indivíduo que estaremos formando. (STRAZZACAPPA apud
MORAES, 2011, p.48).

O nosso interesse era perceber aqueles corpos à vontade no espaço,
ocupando-o, criando novos significados para aquele lugar. Era muito importante para
mim e para Lorrana Mousinho começarmos as aulas com um aquecimento, com um
jogo que os tirasse do corpo cotidiano ou que pudesse, simplesmente, possibilitar a
exploração do espaço para, talvez em outro momento, ocupá-lo de forma consciente.
A nossa prática durante todo o semestre foi na tentativa de nos
aproximarmos dos alunos. Percebemos de perto, no dia a dia, todos os problemas da
escola pública no Rio de Janeiro. As aulas de teatro ocupam um espaço ínfimo nessa
realidade. Porém, nós que estamos nos formando seguimos o nosso curso refletindo e
discutindo sobre a prática pedagógica e sobre os caminhos que a educação está tomando
para, no cotidiano escolar, conseguirmos por em prática um ensino de qualidade.
Colocamo-nos em busca de brechas onde poderemos desenvolver nosso trabalho da
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melhor maneira possível, estabelecendo uma relação afetiva com os alunos, uma relação
de trabalho com a escola e de respeito com os nossos colegas professores.
Muitas dificuldades surgiram durante o período em que fiquei com os
alunos. Busquei, então, articular as necessidades do cotidiano com todo o material
teórico que a universidade me disponibilizou durante os cinco anos de minha formação.
A partir dessa articulação, resta a pergunta: como enfrentar as dificuldades? No próximo
trecho irei expor a maneira que eu creio ser a mais interessante para se seguir na escola,
utilizando os jogos como principal ferramenta de trabalho.

3.2 – Jogo e improvisação sim!... Mas e o texto? Como incluir?
3.2.1 – As metodologias do ensino do teatro

Recordar todo o material teórico acumulado em quase cinco anos de
universidade seria uma tarefa para, no mínimo, uma pesquisa de mestrado. Então, busco
aqui descrever um breve percurso que me fez acreditar na importância do jogo e da
improvisação no ensino do teatro; no diálogo e na troca para qualquer relação que se dá
dentro da escola, seja com alunos ou com funcionários, “mas que também reconheça e
inclua o trabalho do porteiro, como um educador que recebe e conhece os alunos,
porque os percebe fora da sala de aula” (MOSÉ, 2013, p.73). Aprendemos na teoria a
relevância das relações. Sigo o rastro dessas teorias para fundamentar as minhas
escolhas.
A primeira disciplina do curso de Licenciatura em teatro que eu vivenciei na
universidade foi Fundamentos do Ensino do Teatro (FET) e nela, o professor Adilson
Fiorentino, expôs, ainda que rapidamente, a inserção do ensino do teatro nas escolas.
Foi-nos apresentado como essa função era ocupada nas primeiras escolas que abraçaram
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o ensino do teatro, como por exemplo, o professor de português, que, se fosse mais
simpático e desinibido, seria incumbido de ministrar as aulas de teatro.
Nesse mesmo semestre, o professor nos passou o livro “Entre o
Mediterrâneo e o Atlântico: Uma Aventura Teatral” da Maria Lúcia de Souza Barros
Pupo e nele, pela primeira vez, entrei em contato com material teórico que falava sobre
o jogo no ensino do teatro. O livro relata a experiência vivida pela autora em Marrocos,
onde introduziu textos narrativos para um grupo de adultos que estava interessado no
trabalho. Para desenvolver sua proposta, utilizou-se de jogos teatrais para se aproximar
daquelas pessoas, tão diferentes culturalmente dos ocidentais.
Percebi a importância do jogo teatral para o desenvolvimento da nossa
prática com não atores, pois “inerente à dimensão formativa do teatro está a experiência
estética vivida por aquele que atua; assim, o aguçamento da percepção sensorial e a
consciência do corpo em jogo são trazidos para o primeiro plano” (PUPO, 2005, p.03)
Até aquele momento, eu pensava que trabalhar o corpo e criar cenas seria o suficiente
para me aprimorar na linguagem teatral. Porém, as discussões geradas na universidade
me fez perceber que o ensino do teatro pode ser mais complexo dentro da sala de aula,
já que nem sempre todos os alunos estão engajados para se aproximar da linguagem.
É importante observar que este livro se aproxima muito da proposta do
nosso subprojeto, pois, na experiência da professora Maria Lucia Pupo, a mesma lança
mão dos jogos teatrais para introduzir textos narrativos. Nossa proposta é justamente
essa: a partir dos jogos teatrais aproximarmo-nos dos dramaturgos brasileiros clássicos.
Para finalizar o semestre, criamos uma aula de jogos inspirados no livro e,
juntos, percebemos como é interessante a sintonia que o jogo cria com o grupo e que a
partir dele podemos desenvolver trabalhos de aprofundamento de temas, textos, peças,
etc.
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No segundo semestre, com o “gostinho” da importância do jogo, matriculeime na disciplina Metodologia do Ensino do Teatro I (MTEA I), conduzido, na época,
pela professora Carmela Soares. Agora, o nosso foco era o jogo teatral e, nosso fio
condutor, a pioneira do trabalho com jogos teatrais: Viola Spolin. A autora acredita que
o “jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade pessoal
necessários para a experiência” (SPOLIN, 1979, p. 4). Parece-me, segundo ela, que se
faz necessário iniciar um trabalho teatral com um grupo de não atores através do jogo,
para a liberdade ser conquistada por meio da confiança em si mesmo e no grupo, para
então a experiência ser vivenciada plenamente.
Durante o semestre fomos aproximando-nos das convicções da autora e
experimentando com a nossa turma as suas propostas de jogo. Spolin desenvolveu um
método de trabalho que tem por objetivo criar um ambiente de liberdade para o aluno
experimentar o fazer teatral. Segundo a autora: “Um sistema de trabalho sugere que,
seguindo um esquema de procedimento, podemos juntar informações e experiência
suficientes para emergir com uma nova compreensão do meio com o qual trabalhamos”
(SPOLIN, 2001, p.17). Para desenvolver a capacidade do aluno de improvisar e entrar
em cena, Viola nos apresenta três elementos básicos: o que, quem e onde. Segundo a
autora, a partir dessas três perguntas seremos capazes de criar uma improvisação básica
e, para a compreensão desses três elementos, criou inúmeros exercícios para nos fazer
experimentar com o corpo a importância dessas questões para a criação de uma pequena
cena com não atores, entre outros jogos que liberam o aluno para a percepção do
espaço, dos colegas, da plateia e etc.
Durante o semestre tivemos como indutor o livro Improvisação para o
teatro, e pudemos colocar em prática alguns dos jogos criados por Viola Spolin e
também criar os nossos próprios, para dar conta dos três elementos básicos da criação
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de improvisação, até porque, de acordo com a realidade que apresentei no tópico
anterior – 40 alunos na sala de aula –, podemos perceber que a autora se relaciona com
outra situação e creio que seja bastante importante transformar aqueles exercícios da
melhor maneira possível para contemplar todos os alunos.
No terceiro semestre, seguindo com a grade do curso de licenciatura em
teatro, cursei a disciplina Metodologia do Ensino de Teatro II (MTEA II), ministrado,
na época, pela professora Liliane Mundim. Nela, o teórico estudado foi Jean-Pierre
Ryngaert e, com ele, também nos deparamos com um autor que defende a presença do
jogo nas salas de aulas como uma ferramenta necessária para que o aluno possa
desenvolver a sua própria forma de estar em cena. Segundo o autor:

Há muito tempo os teóricos do jogo chamam atenção para seu caráter
insubstituível nas aprendizagens. O jogo facilita uma espécie de
experimentação sem riscos do real, na qual a criança se envolve
profundamente (RYNGAERT, 2009, p.39)

Durante esse semestre nossa discussão e prática foi sobre a utilização do
jogo através do pensamento do Ryngaert e da ressignificação do espaço, como por
exemplo, ir para a Praia Vermelha e explorar aquele lugar estando em relação com os
colegas. Foi bastante interessante perceber que os espaços são redefinidos a partir do
nosso jogo.
Não me interessa aqui, narrar cada disciplina cursada durante a minha
formação na Licenciatura. Creio, no entanto, que esses três primeiros semestres foi de
suma importância para entender que o melhor caminho para se desenvolver com uma
turma de não atores na escola pública é através do jogo, pois ele consegue atrelar
diversão e aprendizagem.
Em minha opinião, após tantas experiências com os meus colegas de turma,
acredito que o jogo teatral se dá no encontro, na relação entre duas pessoas, no ‘entre’: o
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que eu tenho para colocar em jogo em diálogo com o que os meus colegas de turma
também podem oferecer. É na relação entre as duas propostas que surge o jogo, a
capacidade do jogo. Aqui dialogo com a professora Carmela:
O jogo tem uma localização particular, ocorre dentro de um ‘espaço
em potencial’, que se constitui num entre dois, não está nem dentro e
nem fora do sujeito, mas numa relação de troca, de intercâmbio entre
sujeito e objeto, entre a realidade e a fantasia (SOARES, 2010, p.47).

Podemos perceber, com esses teóricos, que a prática na sala de aula,
articulando jogos, diálogo, improvisação e autonomia do aluno, pode se transformar no
ambiente perfeito para criação de uma relação saudável, de elaboração de cenas e até
mesmo de apresentações. Porém, na prática esses conceitos se completam tão
perfeitamente como na teoria? Na primeira experiência de jovens licenciandos a teoria é
suficiente para o progresso de um trabalho? Acredito que a realidade da escola pública,
que foi exposta acima, deixa todas essas dúvidas para nós graduandos e pesquisadores
do ensino. Tomar certas decisões e atitudes no “calor do momento” pode ser crucial
para o desdobramento das relações, ainda mais quando estamos falando de jovens
alunos e jovens professores.

3.2.2 – Jogo, improvisação e texto na experiência do PIBID

Nós, os licenciandos, junto ao coordenador do projeto, professor André
Gardel, escolhemos a peça “Teatro a Vapor” de Artur Azevedo10 para ser desenvolvida
10

Arthur Azevedo, dramaturgo, poeta, contista e jornalista brasileiro, desenvolveu um teatro
caracterizado pela comédia de costumes. Trata-se da criação de tipos e situações de época, com uma
sutil sátira social. Proporciona uma análise dos comportamentos humanos e dos costumes num
determinado contexto social, tratando frequentemente de amores ilícitos, da violação de certas normas de
conduta, subordinados a uma atmosfera cômica. A trama desenvolve-se a partir dos códigos sociais
existentes, ou da sua ausência. As principais preocupações dos personagens são a vida amorosa, o
dinheiro e o desejo de ascensão social. “Dicionário do Teatro Brasileiro”. Ed. Perspectiva/SESC-SP,
2009, p. 72.
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este ano. A escolha foi feita pela construção dramatúrgica do texto: pequenas cenas do
cotidiano que poderiam ser melhor trabalhadas por todos os alunos. Começaram, então,
as nossas questões: como apresentar Artur Azevedo para os adolescentes? O texto
contém palavras que já não fazem parte do nosso cotidiano. As situações relatadas na
peça são referentes a uma época específica.
Seria do interesse dos alunos trabalharem este texto? O Brasil é tão rico de
dramaturgos, como Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Plinio Marcos, que são autores
com os quais eles poderiam se identificar com mais rapidez. Teríamos, então, a
oportunidade de apresentar outros autores brasileiros e, a partir dessa relação,
pensaríamos sobre qual seria a melhor escolha para aquela turma. Obviamente, não
estou aqui tirando o mérito de Artur Azevedo. Pelo contrário, ele foi um grande
jornalista, poeta e dramaturgo e eu tive a oportunidade de conhecer melhor a sua obra
com este projeto. A questão a ser discutida é sobre conhecer a turma, apresentar
possibilidades, receber o que os alunos têm para nos trazer e, a partir daí, escolher o
autor a ser trabalhado. Mas, naquele momento, já tivemos que definir o texto no início
do ano e acatamos a sugestão da coordenação. O desafio estava lançado: quais
estratégias usar para essa aproximação? Para responder, vou expor a metodologia que
usávamos durante as aulas.
Sempre começávamos as aulas passando pulso: em roda, de mãos dadas, eu
apertava a mão do aluno que estava ao meu lado e, este, por sua vez, apertava a mão do
seu colega na mesma direção e assim sucessivamente, até o pulso voltar para a minha
outra mão. Escolhemos esse jogo porque eles vinham de outra sala e sempre entravam
na aula correndo, muito agitados. Então, escolhemos esse início como meio de acalmar
os ânimos. Depois fazíamos um aquecimento corporal, como soltar o corpo e a voz,
movimentar cada articulação a partir de um estímulo, escrevendo o próprio nome no ar
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com o topo da cabeça, por exemplo. Dávamos ações para cada articulação até chegar
aos pés; em seguida, nós conduzíamos a ocupação do espaço e a mudança de foco;
fazíamos um jogo de preparação para a cena e o que gostaríamos de trabalhar naquela
aula, como o que, quem e onde, estados, precisão... Finalizávamos sempre com uma
improvisação. Dentro dessa estrutura básica, costumávamos variar os jogos. Assim,
nossa busca era, de acordo com Jean-Pierre Ryngaert:

(...) quando jogos dramáticos eram propostos, a expectativa era a de
que os jovens, ao invés de copiarem gestos, entonações, movimentos
do professor, fossem levados a encontrar por si mesmos as
características das situações e personagens experimentados
(RYNGAERT, 2009, p.12).

Foto: Leonardo Bastos. Escola Municipal Christiano Hamann (03/05/2013)

Nossas aulas aconteciam uma vez por semana, com dois tempos de 50
minutos. Eis, aí, a grande dificuldade que eu, aula após aula, tentava superar: o tempo.
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Trabalhar com 42 alunos por 1 hora e 40 minutos era insuficiente. Muitas vezes deixei o
tempo passar ou precisava “empurrar” uma improvisação para a semana seguinte. Creio
que esse tipo de situação desgastou a nossa relação. E, também, não posso deixar de
expor que aqueles alunos já tiveram aulas de teatro na escola com a professora regente
desde o 5° ano e, por seus relatos e da própria professora, eles trabalhavam muito
ludicamente, com muita diversão e com jogos relaxantes. Ou seja, encontramos uma
turma que já tinha uma relação longa e profunda com a professora.
Muitas vezes, quando eles não gostavam do jogo ou não estavam dispostos a
participar da aula, alguns alunos corriam para “debaixo da asa” da professora regente;
outros simplesmente sentavam num canto com os seus amigos para conversar:
A negação em entrar no jogo é uma constante quando convidamos os
alunos a participar. A falta de autoestima e confiança em si mesmos é
cicatriz profunda, adquirida a partir de um processo longo de
dependência cultural, de falta de identidade, de liberdade de expressão
e de amor a que muitos estão sujeitos... O ensino do teatro tem grande
contribuição nesse sentido: transformar a potência em ato;
potencializar o sujeito no seu percurso rumo à vida (SOARES, 2006,
p.103).

A primeira resposta para uma proposta de jogo era não. Eram sempre os
mesmos alunos que tinham “coragem” de entrar prontamente na atividade sugerida.
Estimulá-los a entrar no jogo foi também um grande desafio vivido no dia a dia. Aquele
grupo tinha a característica muito forte de “contaminação”, ou seja, quando um aluno se
negava a entrar na cena ou no jogo, os outros também criavam um bloqueio e
respondiam que não queriam. Tive um exemplo claro de vergonha de se expor na frente
da turma. O jogo era “mudança de estado”. Eu entregava um papel onde estava escrito o
estado emocional inicial e uma situação (por exemplo, você está alegre e um pombo
suja sua cabeça). A partir dessa informação eles faziam uma passagem entre dois
biombos, fazendo a troca de estado. O jogo estava fluindo muito bem, quando o aluno
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W. pediu para participar da próxima rodada. Fiquei impressionada e muito feliz, já que
ele era um aluno muito tímido. Quando chegou sua vez, porém, ele desistiu de entrar em
cena. Tentei convencê-lo a entrar, mas não obtive sucesso. Penso que ele se sentiu
ameaçado pela turma naquele momento, os olhares foram mais fortes e ele desistiu de
participar do jogo por “contaminação”.
Como estávamos dando aula no turno da professora, tínhamos que nos
articular para, também, seguir as demandas do colégio. E o método de avaliação das
turmas deveria ser “palpável”, ou seja, não poderíamos simplesmente entregar um
relatório sobre o desenvolvimento dos alunos. Tivemos, assim, que pedir um trabalho
para eles trazerem de casa. Como relatado anteriormente, a falta de comunicação foi um
problema a ser enfrentado e essa situação foi mais um ruído no nosso diálogo com a
escola. Neste caso, eles teriam que nos entregar o trabalho na semana seguinte e
tínhamos que dar as recomendações da pesquisa naquele dia. Porém, não tínhamos
preparado atividade alguma, e a sugestão, para aquele momento, foi separar temas sobre
Artur Azevedo como: sua época, a comédia de costumes, os personagens-tipo. Paulo
Freire, no livro Medo e Ousadia: O Cotidiano do Professor, afirma que:

(...) ler não é só caminhar sobre as palavras, e também não é voar
sobre as palavras. Ler é reescrever o que estamos lendo. É descobrir a
conexão entre o texto e o contexto do texto, e também como vincular
o texto/contexto com o meu contexto, o contexto do leitor (FREIRE e
SHOR, 1986, p.22).

Porém, esse não foi o caso da nossa turma. Deparei-me com duas situações
que foram realmente constrangedoras. A escola, para estimular o aluno a não “copiar e
colar” o trabalho da internet exige que a tarefa seja feita à mão. Os trabalhos, portanto,
não são aceitos digitados. Um aluno pediu para alguém fazer o trabalho por ele e, ao
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final, o mesmo apenas assinou o texto. Ou seja, pude reconhecer duas letras diferentes
no mesmo trabalho.
Em outra situação, duas alunas copiaram da internet a pesquisa e trouxeram
o mesmo trabalho, com as mesmas palavras. Não havia nenhum tipo de opinião ou
questionamento sobre o que elas haviam escrito. Os dois trabalhos eram absolutamente
iguais. Após a correção, chamamos esses alunos para conversar, não para brigar ou dar
nota zero, mas, sim, para expor a importância de saber sobre o que estamos escrevendo.
Para Viviane Mosé despertar o desejo do saber é primordial para:
Estimular a curiosidade, valorizar a dúvida, promover o acesso aos
conteúdos, oferecer métodos de filtragem dos dados, incentivar a
pesquisa, a criação e a síntese, a capacidade de produzir
interpretações, bem como incentivar o desenvolvimento da autonomia
e da responsabilidade (MOSÉ, 2013, p. 64).

Não conseguimos estimulá-los a fazer o trabalho com prazer. O tempo
corrido e a necessidade de determinar um trabalho final para o bimestre culminou
nessas apresentações rasas, sem apreensão de conteúdos.
Apenas uma da turma de 42 alunos elaborou um trabalho onde refletia sobre
o que estava escrevendo, levantando dúvidas e buscando tirar suas próprias conclusões.
Considero que o trabalho desta aluna se aproximou bastante do que Viviane Mosé
argumenta sobre a capacidade de reflexão. Não apenas em relação a este trabalho, mas
durante todo o processo, esta aluna mostrou-se questionadora.
Durante todo o semestre fomos conciliando os nossos desejos com os
anseios dos alunos. No próximo tópico vou refletir sobre as consequências de
determinadas escolhas que foram sendo tomadas ao longo do período.
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3.3 – Relações estabelecidas no PIBID diante deste contexto:
possíveis parcerias e enfrentamentos

Para entrar neste tópico, onde levantarei questões que envolvem a relação
que estabeleci com os alunos e com a professora regente da turma durante o semestre,
recorro novamente à professora Carmela Soares sobre as possibilidades que se
apresentam na sala de aula:
É a partir dessa perspectiva que procuro desenvolver minha prática de
ensino: na tentativa de encontrar a harmonia, o prazer estético e a
ordem dentro de um suposto caos, o da sala de aula, com a certeza de
estar desenhando algo que a tem a potência de vir a ser e realizar-se;
na perspectiva do esboço, naquilo que se delineia e não é. (SOARES,
2006, p.97)

Acredito que o PIBID seja uma ferramenta muito importante para a
formação do professor, pois nos permite dialogar com outras instâncias do ensino no
cotidiano da sala de aula, fazendo-nos refletir com outros colegas as contradições e os
paradoxos da escola, dos alunos e de nós mesmos.
Em relação aos alunos, o que os estudantes desejam realmente? Fiz-me essa
pergunta em vários momentos durante o semestre. Onde estou errando? Saí da escola
inúmeras vezes com a sensação de fracasso. Que caminho é este que estou tomando?
Fiquei realmente perdida sobre a condução do meu trabalho durante o semestre.
Estávamos muito focadas em trabalhar com os conceitos o que, quem e onde
de Viola Spolin para introduzir o trabalho de improvisação com os alunos. Sempre
propomos jogos que explorassem esses conceitos para dar início à improvisação, mas
comecei a perceber que seriam necessárias outras práticas antes de trabalhar com esses
conceitos. Parecia que pedir para eles criarem uma cena só com os conceitos não era o
suficiente. Eles já haviam, por exemplo, experimentado os três elementos básicos
citados acima. Entretanto, pedíamos para eles criarem improvisações livres, sem temas
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pré-determinados e, muitas vezes, a falta desse tema ou de uma condução mais
direcionada fazia com que eles pouco produzissem. Como afirma Soares, “como
procedimento metodológico, procuramos valorizar cada imagem tecida no decorrer da
aula, ainda que seja incolor, pobre, fugaz ou com pequeno acabamento” (SOARES,
2010, p.77). Procurávamos, então, reconhecer todo esboço que eles criavam. Valorizar
cada pequeno passo e muitas vezes a simples tentativa de se expor na frente dos colegas,
já se caracterizava como uma etapa importante na nossa relação.
Levamos uma cena do Teatro a Vapor11, de Artur Azevedo, para ser o mote
daquela aula. Utilizamos a cena “A Verdade” e pedimos para que eles criassem uma
improvisação tendo, como inspiração, este trecho. Neste dia todos participaram da
atividade e, naquele momento, ficou claro que havia a necessidade de estabelecermos
um tema bem direcionado para que eles se sentissem à vontade para por em prática os
três elementos de Viola Spolin, objeto de estudo do semestre.

Foto: Leonardo Bastos. Escola Municipal Christiano Hamann (07/06/2013).
11

Teatro a Vapor contém cento e cinco sainetes humorísticos publicados entre 1906 e 1908 no jornal O
Século.
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O tempo foi uma questão muito desgastante na minha relação com a turma.
Insisti durante alguns encontros no nosso esquema de jogos e improvisações, mas o
tempo nunca era suficiente. Tínhamos um bom planejamento e a certeza dos pontos com
os quais gostaríamos de trabalhar com aquela turma. Recuperando o que nos aconselha
a professora Carmela Soares:

O ensino do teatro em sala de aula faz-se em torno do pequeno, dos
pequenos textos, dos pequenos personagens, das pequenas ações. O
trabalho do professor consiste em aproximar estes objetos do contexto
e do universo vivencial dos alunos de maneira a tornar o jogo teatral
uma experiência concreta, viva e espontânea (SOARES, 2010, p.88).

Contudo, não soube articular o tempo, o número de alunos e os nossos
desejos de trabalho com a realidade que se apresentava naquele momento. Nessa
primeira experiência com as especificidades do grupo e do projeto, tive bastante
dificuldade de perceber que teria que abrir mão de algumas atividades para conseguir
caminhar com a turma. Em algumas situações, a escolha deveria ter sido a de focar em
apenas um exercício e desenvolver vínculo com a turma.
Após uma das aulas, uma colega licencianda nos atentou para o elemento
mais importante do jogo: a regra. Como estávamos trabalhando com muitos alunos era
essencial que a regra do jogo estivesse bem clara e que todos os alunos fossem
responsáveis por elas também. Ryngaert comenta sobre a importância do
direcionamento que o condutor oferece para o andamento do jogo: “Cabe ao
responsável pela oficina propor as instruções que relancem o jogo, enfatizando o
engajamento individual, o risco pessoal e a concentração” (RYNGAERT, 2009, p.49).
Desde sempre nas aulas da universidade foi nos colocado sobre a importância da regra
no jogo, porém, modificar algumas regras para que todos os alunos estivessem
envolvidos foi uma tarefa desafiadora.
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Em um dos encontros, propus o seguinte jogo: passa anel. Mas não era em
roda, nesse caso, os alunos devem andar pelo espaço e passarem o anel, no meu
comando todos param e eu, como condutora, aponto um aluno para ele indicar com
quem está o anel. Um jogo simples, que exige atenção. O jogo funcionou, entretanto,
após a aula, a minha colega de PIBID, Jaqueline Vasconcelos, assinalou sobre como
envolver integralmente os alunos. Por exemplo, na minha condução, o foco da regra
ficava com os alunos que estavam com o anel e, em seguida, quando todos paravam
acrescentava-se a esse foco o aluno que eu apontasse, enquanto todos os outros ficavam
“sem função”. Já na sugestão de minha colega, durante a troca do anel, na caminhada
pelo espaço, os alunos que estivessem sem o anel deveriam manter as mãos fechadas,
fingir que também estavam passando o anel, ou seja, criar uma tensão no primeiro
momento do jogo e, em seguida, quando todos estavam parados e eu apontasse um
aluno, os outros – tanto os que estavam com os anéis, como os que não estavam –
deveriam continuar com a mão fechada, na tentativa de enganar o aluno escolhido para
indicar com quem estava o anel. Dessa forma sugerida, o nível de atenção dos alunos
aumentaria e todos estariam engajados e responsáveis pelo progresso do jogo.
Já a nossa relação com a professora regente se dava através dos encontros
semanais após cada aula. Muitas vezes as indicações eram a respeito do comportamento
dos alunos, entretanto, nada era feito durante a aula. A professora acompanhava as
aulas, mas não participava conosco da condução e num determinado momento a
presença dela significava que os alunos tinham aval para não participar das propostas.
Em algumas aulas, era perceptível que alguns alunos interagiam com a professora
regente e esta, por sua vez, não direcionava o aluno para a participação ativa, seja como
praticante ou como observador. Além de manter a minha atenção ativa em todos os
alunos durante as minhas propostas, tive também, que intervir nessa relação de alguns
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alunos com a professora, pedindo, inclusive, que não conversassem durante o jogo ou
solicitar à aluna que se sentasse em outro lugar.
Eu não obrigava os alunos a participarem dos encontros. Creio que a
liberdade é um elemento fundamental para se estabelecer numa aula de teatro. Porém,
nesse caso, a não participação atrapalhava a concentração dos outros. A professora
regente é uma figura de respeito para aqueles alunos e a permissão de certos
comportamentos impossibilitava a minha inserção como professora/condutora daquela
turma.
Por muitos encontros, os meus outros colegas conversavam comigo sobre o
meu desempenho, como foi exemplificado anteriormente. Todavia, o retorno da
professora regente não era muito claro. Por estar ali também como aluna e numa
situação tão específica como essa, tive a necessidade de entender certos mecanismos de
condução que, pra mim, eram muito novos e não ficaram compreensíveis durante as
nossas conversas após a aula.
Os alunos pediram para mudarmos algumas conduções de jogo, já que
estavam sentindo falta de dinamismo em alguns trabalhos. Pediram também para
tomarmos conta do tempo, pois alguns gostariam de fazer cena e o tempo não era
suficiente. Naquele momento, eu e Lorrana nos sentimos fracassadas, não entendíamos
o porquê daquelas solicitações. Algumas eram justas, para nós, como a questão do
tempo, mas também contraditória, já que era uma “luta” convencê-los a entrar em cena.
Tentávamos sempre levar jogos novos e dinamizar o máximo possível as nossas aulas,
enfim, ficamos perdidas. Durante a semana, eu e Lorrana nos encontramos para
conversar sobre as solicitações dos alunos e preparar a próxima aula. Foi um encontro
intenso, onde nós estávamos tentando entender o que aconteceu e o que poderíamos
fazer. Decidimos que manteríamos o nosso esquema de trabalho com uma condução
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completamente diferente e que faríamos uma dinâmica para eles exporem o
entendimento deles sobre o que é aula de teatro. No dia da “aula chave”12 – chamamos
esse encontro dessa maneira, pois poderia ser um divisor de águas na nossa relação – a
professora regente nos apresentou um planejamento feito por ela e que deveria ser
seguido. Falamos sobre o planejamento que tínhamos preparado para aquele encontro;
estávamos certas de nossas escolhas, tanto em relação ao nosso objetivo, que era manter
os nossos rumos de trabalho, como em relação a diversão, que para nós era muito
importante. Apesar disso a professora insistiu no seu planejamento, focado somente na
diversão dos alunos.
Discutimos sobre a sua proposta, que era a de, simplesmente, pedir para que
os alunos imitassem animais e se olhassem. Parecia-me que o divertimento e as risadas
seriam causadas pelo constrangimento de se verem naquela situação e não de um
engajamento pessoal que proporcionasse prazer em participar da atividade. Não
consegui vislumbrar o objetivo da sua proposta pedagogicamente, então, não abrimos
mão do nosso planejamento e conduzimos o encontro da nossa maneira. Apesar do
nosso nervosismo, o encontro fluiu perfeitamente.
Buscamos mostrar para os alunos a importância de cada proposta que
fazemos através de outras dinâmicas e discussões acerca de cada parte da aula. A
dinâmica final foi escrever no papel pardo a opinião deles sobre o que seria aula de
teatro e todos concordaram que precisávamos nos unir para desenvolver bem o trabalho.
O coordenador do projeto PIBID Teatro, André Gardel e a coordenadora geral do
PIBID, Andréa Fetzner, assistiram uma parte da aula e consideraram que as dinâmicas
estavam bem conduzidas e que todos os alunos estavam envolvidos no trabalho.
Concluo que a nossa “aula chave” teve êxito e que a partir dali deveríamos esmiuçar

12

O planejamento da aula chave encontra-se anexo.
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cada jogo, para que eles pudessem entender melhor e se sentirem mais donos do
trabalho. A professora regente também reconheceu que foi um dia produtivo de trabalho
e nos aconselhou a acompanhar o ensaio de dança das alunas daquela turma, até para
nos aproximarmos mais de cada uma. O acompanhamento desses ensaios, de fato nos
proporcionou um vínculo maior com parte da turma e resultou na apresentação de uma
coreografia, criada pelas meninas, com a minha supervisão e de Lorrana.

Foto: Leonardo Bastos. Escola Municipal Christiano Hamann

Esse foi um dos últimos encontros dos licenciandos com os alunos da
Escola Municipal Christiano Hamann. Creio que diante de tantos percalços cresci
bastante pessoalmente e profissionalmente. As atividades desenvolvidas no semestre
geraram diversas reflexões sobre a função do professor de teatro, afetividade, escuta,
realidade entre tantas outras. No livro Pedagogia do Jogo Teatral: Uma Poética do
Efêmero a professora Carmela Soares nos situa em relação à escola. No contexto do
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livro ela fala sobre a escola pública, mas creio que essa citação caiba para a realidade
escolar em geral:

Gostaria então de situar o ensino do teatro na escola pública, como já
afirmei anteriormente, no “campo das possibilidades”: na dinâmica
entre a intenção e o gesto; no intervalo entre o real e o ideal; naquilo
que tem a potência de vir a ser e que vem a realizar-se efetivamente
(SOARES, 2010, p. 26).

Creio que essa citação seja importante para finalizar esta reflexão, pois
apesar das dificuldades, as possibilidades estão na nossa frente para serem aproveitadas.
Acredito no ensino do teatro na escola pública e estamos em constante aprendizagem. A
prática nos proporciona o constante pensamento sobre as nossas escolhas e cada
situação exige novos posicionamentos e desafios.
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o meu percurso na universidade estudei as obras de Paulo Freire,
Rubem Alves, Augusto Boal e de vários outros autores que escreveram sobre Educação
e Teatro. Emocionei-me com depoimentos apaixonados pelo ensino e, na primeira
oportunidade de colocar todas aquelas belezas e sutilezas dentro de uma sala de aula,
deparei-me com alunos que queriam me testar. Olhei para os lados e me senti sozinha,
sem saber o que fazer, vivendo, na prática, o oposto do que me dizia a teoria. Porém, o
cotidiano e as parcerias que se apresentam durante o percurso na escola – seja dos
colegas licenciandos e também bolsistas do PIBID seja dos amigos e professores da
universidade – nos revela que não estamos sozinhos na caminhada do ensino e que
muitos, como nós acreditam no desenvolvimento de um bom trabalho na escola. Como
nos aponta a professora Carmela Soares:
Através da atividade lúdica do olhar, podemos vislumbrar em meio a
imperfeição do mundo contemporâneo, uma ordem, uma geometria,
um desenho cênico e nessa mesma medida nos descobrimos, alunos e
professores, seres humanos em permanente processo de transformação
e aprimoramento (SOARES, 2010, p. 95).

Participar de todo este processo, ainda como universitária, foi de suma
importância para entender melhor sobre o significado da constante pesquisa,
principalmente após a conclusão do curso. Tenho plena certeza que poderei encontrar
dentro da universidade orientações para o meu caminho como professora.
Penso que seja um caminho interessante para o PIBID colocar os
graduandos desenvolvendo a sua prática com a realidade que vamos encontrar fora da
universidade. Para tanto, deve estar muito bem amparado pela universidade e por todos
os profissionais envolvidos. O encontro de jovens licenciandos com os alunos da escola
pode ser muito conflituoso e isso pode gerar insegurança em nós, jovens professores. O
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amparo da universidade é fundamental para evitar possíveis “traumas”. A presença do
Departamento de Ensino do Teatro no Programa Institucionalizado de Bolsa para
Iniciação a Docência acredito que seja fundamental para o diálogo pedagógico com os
graduandos que estão iniciando a sua articulação da prática com a teoria.
Neste trabalho de conclusão de curso a minha intenção foi refletir sobre
algumas questões referentes ao ensino do teatro na rede municipal, à luz de minha
experiência no PIBID. Creio que os oito meses que pude conviver com os alunos da
Christiano Hamann foram o bastante para gerar muitas indagações sobre as nossas ações
na escola e sobre como a mesma precisa de mudanças estruturais, entre elas a
compreensão sobre a importância do diálogo e sobre a presença da arte no espaço
escolar.
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6 – ANEXO I: SUBPROJETO PIBID-TEATRO UNIRIO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PRESENCIAL – DEB
ANEXO II
EDITAL Nº 001/2011/CAPES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID
DETALHAMENTO DO SUBPROJETO (Licenciatura)

1. Nome da Instituição

UF

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Rio de
Janeiro

2. Subprojeto de Licenciatura em:
Teatro – 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Estudo e encenação de autores da dramaturgia
brasileira
3. Coordenador de Área do Subprojeto:
Nome: André Luís Gardel Barbosa

CPF:751793507-00

Departamento/Curso/Unidade: Teoria do Teatro/ Teatro/ Centro de Letras e Artes
Endereço residencial: Praça Pio XI, nº 70, Aptº 214
CEP:22461-080
Telefone: DDD (21) 2266-7865

(21) 9641- 0816

E-mail:agardelb@terra.com.br
Link para o Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/3286430268838913
4. Apresentação da proposta (máximo uma lauda):
O projeto de estudo e encenação de clássicos da dramaturgia brasileira nas escolas públicas quer, como
objetivo principal, estimular o conhecimento de autores de um ramo da literatura não estudado de modo
sistemático nos ensinos médio e fundamental: a dramaturgia. Nossa proposta, além de buscar criar uma
dinâmica de leitura e entendimento dos textos selecionados das obras de autores como Dias Gomes, Ariano
Suassuna, Machado de Assis, Padre Anchieta, Vianinha, Hamilton Vaz Pereira, visa, também, encená-los, a
partir de abordagens contemporâneas da pedagogia do teatro . O modelo de ação do PIBID, fundado
no tripé coordenação de área, supervisor (professor da Escola) e alunos-bolsistas se estabelecerá a partir de
um esforço conjunto de integração didático-pedagógica; sempre considerando o Projeto Político
Pedagógico das escolas e em consonância com a comunidade escolar. Os alunos-bolsistas de
Licenciatura em Artes Cênicas da UNIRIO - com consciência do processo dialógico de trabalho entre as
Instituições de Ensino Superior e as Escolas Municipais, e em interação constante com a supervisão e com a
coordenação - participarão, inicialmente, de aulas no contraturno das Escolas Oscar Tenório e Christiano
Hamann, ambas na Gávea. Contudo, estarão sempre abertos às múltiplas possibilidades de demandas
da unidade escolar. Afora isso, atuarão em momentos coletivos de planejamento, avaliação, conselhos de
classe, conselhos de escola, reunião com pais e pedagógicas. Os conteúdos das aulas/ oficinas serão
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reforçados, também, com idas a museus, espetáculos teatrais, exposições, ações performativas e, ainda,
com atividades complementares como seminários, debates, apresentação de filmes e documentários.
Nome e endereço das escolas da rede pública de
Educação Básica (listartodas participantes do
subprojeto institucional)

Nº de alunos matriculados na
escola considerando apenas o
13
Nível de Licenciatura

Último IDEB
(quando houver)

Nome: Escola Municipal Oscar Tenório

1097

3,8

385

3,9

Endereço: Rua Professor Manoel Ferreira 141 Gávea – RJ/ RJ
Nome: Escola Municipal Christiano Hamann
Endereço: Rua Duque Estrada 20 – Gávea – RJ/ RJ
5. Ações Previstas
Conforme previsto no PIBID UNIRIO 2012, o presente Projeto também propõe como ações:
- Consolidação da relação licenciando-professor (bolsista/ supervisor) nas Escolas e licenciando-coordenador na
Universidade com o objetivo de potencializar a formação profissional de todos os atores envolvidos e ampliar o
diálogo Escola-Universidade;
- Em colaboração com os professores/ supervisores, inserir os alunos-bolsistas de Licenciatura em Teatro da
UNIRIO no cotidiano das duas Escolas, com o objetivo de observar, analisar e identificar o planejamento de ações
pedagógicas, as atividades de acompanhamento e avaliação, os momentos coletivos de discussão das políticas e
fazeres das Escolas.;
- Elaboração e desenvolvimento de oficinas, pelos bolsistas em Licenciatura, de leitura de textos dramatúrgicos e
de interpretação teatral, sob orientação dos respectivos supervisores das escolas e do coordenador de área, aos
alunos das escolas públicas, a fim de colaboras no desenvolvimento de práticas teatrais e leitura e compreensão
de textos dramáticos. Vale ressaltar que toda a atuação, planejamento, concepção do trabalho será
discutida em consonância com o corpo docente;
- Preparação de material didático de apoio (Banco de Atividades Pedagógicas) para licenciandos em Teatro, ,
supervisores, coordenadores, consultas de alunos, condizentes com as necessidades e realidades das salas de
aula em escolas públicas, a partir da experiência vivida nas duas escolas Municipais;
- Filmagem e editoração das aulas e cenas teatrais consideradas significativas, que servirão como ponto de partida
para debates nas aulas internas da Universidade e das Escolas em questão, bem como fornecerão material
didático a serem consultados posteriormente por alunos, licenciandos, supervisores, coordenadores.

- Pretendemos, também, oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer o lócus universitário e seus
espaços de trabalho, incentivando a possibilidade de ida à graduação, por meio de visitas guiadas à
universidade.
6. Resultados Pretendidos
- Inserção do aluno de Licenciatura, por meio da bolsa PIBID, a fim de que busque estratégias que viabilizem um
ensino de teatro - interpretação e dramaturgia - de qualidade em escolas da rede pública;
-Elaboração de relatórios de pesquisa, artigos e eventos acadêmicos que ampliem os debates e trocas sobre os
fazeres e saberes acerca da formação docente em teatro.
-Produção de práticas para o Banco de Atividades Pedagógicas para licenciandos em Teatro (com a filmagem e
editoração de aulas); produção de material didático complementar para as necessidades do trabalho com teatro na
escola de ensino fundamental e disponibilidade do material registrado durante o processo em centros de estudos
das escolas municipais;
- Participação em Congressos e eventos da área para divulgação da experiência e aprofundamento dos estudos;
- Produção de conhecimento a fim de abrir a possibilidade de acesso ao corpo docente das escolas, contribuindo
pra a formação continuada dos professores da rede.

7. Cronograma específico deste subprojeto
Atividade
Seleção dos bolsistas docentes e do bolsista supervisor da
escola
13

Mês de início
Agosto 2012

Níveis de licenciatura aplicáveis: (a) ensino médio, (b) ensino fundamental.

Mês de conclusão
Agosto 2012
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Reuniões com bolsistas docentes e coordenadores de área
para preparação das atividades a serem desenvolvidas no
projeto

Setembro 2012

Setembro 2012

Reuniões de preparação de atividades a serem
desenvolvidas nas Escolas com o coordenador de área, os
bolsistas supervisores e os bolsistas docentes.

Setembro 2012

Setembro 2012

Acompanhamento da prática dos bolsistas docentes nas
escolas e filmagem das atividades ministradas

Setembro 2012

Julho de 2013

Edição do material gravado e produção de DVDs didáticos

Setembro de 2012

Julho de 2013

Acompanhamento das práticas dos bolsistas de docência nas
Escolas

Setembro de 2011

Junho de 2013

Planejamento, realização e avaliação conjunta de Oficinas de
teatro – interpretação e dramaturgia – levadas a cabo nas
Escolas Oscar Tenório e Christiano Hamann

Setembro 2012

Julho de 2013

Produção de relatórios, artigos e eventos para debate e
divulgação dos resultados do projeto

Novembro
2012

8. Outras informações relevantes (quando aplicável)

de

Julho de 2013
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ANEXO II:
AULA CHAVE
OBJETIVO GERAL: Expor a importância de cada jogo proposto durante o semestre;
Integração da turma com os professores; perceber o entendimento dos alunos sobre
aulas de teatro.
1° Jogo: Pulso simples – em roda, de mãos dadas, apertar a mão do aluno que está ao
lado esquerdo. Este, por sua vez, aperta a mão do seu colega na mesma direção e assim
sucessivamente, até o pulso voltar para a mão direita do condutor.
2° Jogo: TO-MA-TE – em roda, cada aluno passa uma sílaba da palavra TOMATE para
o colega do lado, para mudar a direção do foco, ou seja, se passaram a sílaba TO para o
lado direito e quiserem mudar para o lado esquerdo os alunos devem falar a próxima
sílaba da palavra, no caso MA, para o colega do outro lado e assim sucessivamente.
Jogo de mudança de foco.
3° Jogo: Roda da contagem – em roda, todos giram 8 passos para esquerda. Em seguida
8 passos para a direita. Volta o giro para a esquerda, agora com 4 passos e o mesmo
para direita. Assim, vai diminuindo o número de passos pela metade até chegar a 1
passo para cada lado. Dentro dessa dinâmica, aumentar e diminuir o ritmo.
4° Jogo: Mão-guia – em duplas, um dos alunos coloca a mão na frente do colega. Este
deve seguir a palma da mão da sua dupla em deslocamento pelo espaço.
5° Jogo: Impressões no papel pardo – Dividir uma folha em papel pardo ao meio e em
cada parte escrever o tema para desenvolvimento dos alunos. Neste caso, de um lado
estava: É AULA DE TEATRO. Do outro: NÃO É AULA DE TEATRO. Após os
alunos elaborarem sobre os temas no papel pardo, o condutor desenvolve uma discussão
sobre o que eles fizeram. AVALIAÇÃO
Final – Música Tchu-tchu-á!

