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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho discute a formação do professor de teatro percorrendo as discussões-

chave da pedagogia teatral, narrando a experiência da autora no projeto de extensão 

Teatro em Comunidades – Redes de Teatro na Maré e disponibilizando um catálogo de 

jogos teatrais que convém à abordagem de ensino de teatro aqui proposta. 

 

Palavras-chaves: 1. Pedagogia do Teatro  2. Comunidade 3.  Extensão universitária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper discusses theater teacher formation, going through key points of theater 

pedagogy, narrating the author’s experience in the extension project Teatro em 

Comunidades – Redes de Teatro na Maré and providing a catalog of theater games which 

sounds approach to the theater pedagogy proposed here. 

Keywords: 1. Pedagogy of Theatre  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Ingressei na universidade no segundo período de 2010, mas apenas no ano seguinte, 2011, 

cursei a disciplina de Fundamentos do Ensino do Teatro (FET), ofertada para os estudantes de 

primeiro período. Isto porque concomitantemente com o primeiro semestre de graduação, estava 

finalizando a minha formação de atriz na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna. 

Cheguei, portanto, ao curso de Licenciatura em Teatro, especialmente nesta disciplina de primeiro 

período, introdutória, já como atriz profissional, todavia desconhecendo a perspectiva do professor 

de teatro. 

A disciplina de FET, ministrada pela professora Marina Henriques, orientadora deste 

trabalho, conforme abordaremos mais detalhadamente no decorrer desta monografia, oferece ao 

aluno logo no início do curso a oportunidade de começar a refletir sobre a perspectiva do professor 

de teatro, discute os fundamentos da sua atividade, sua postura, seus objetivos e métodos, além de 

proporcionar uma coletânea de jogos teatrais que servem para forrar a mala de quem está 

começando uma viagem profissional. Formação que será esgarçada, discutida, trabalhada no 

decorrer da graduação e que teve ali, para mim como para tantos outros, seu ponto de partida. 

A própria perspectiva do professor não é uma, mas um mundo de possibilidades, pois se 

pode trabalhar com atores, não atores, jovens, adultos, dentro do ambiente escolar, em 

comunidades diversas, com aulas obrigatórias ou facultativas, em empresas etc. Em 2012, entrei 

para o projeto de extensão Teatro em Comunidades – Redes de teatro na Maré, que teve início em 

2011, coordenado pela mesma professora Marina. Neste momento, a vivência da sala de aula 

deixou de ser mera abstração. As leituras da graduação, especialmente o aporte teórico da 

disciplina FET, ganharam a dimensão prática com que se relacionar, e as anteriores, ganharam 

entendimento. 

O projeto é realizado em algumas comunidades do Complexo da Maré - complexo de favelas 

que existe à beira da Avenida Brasil, uma avenida que liga o subúrbio ao centro da cidade do Rio 

de Janeiro, que foi reconhecido como bairro em 1994 e tem uma população superior a 130 mil 

habitantes. A ação de extensão acontece aos sábados pela manhã com aulas ministradas por nós, 

licenciandos, dirigidas a jovens que se inscrevem espontaneamente. Na divulgação focamos jovens 

de 13 a 17 anos, mas na prática a faixa etária é muito mais ampla, pois acabamos aceitando outros 
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perfis como o irmão que o aluno teve que tomar conta e levou para a aula, o adulto que não teve 

oportunidade de fazer teatro em outro lugar etc. A turma com a qual trabalhei por dois anos (2012 

e 2013) apesar de sofrer oscilações se manteve com perfil muito semelhante à proposta inicial (13 

a 17), apesar de termos um aluno assíduo de 23 e um de 4 anos, a maior parte estava na faixa etária 

foco do projeto, ou seja, um perfil bem jovem. 

A professora Marina confere bastante autonomia aos licenciandos envolvidos no projeto. 

Damos aulas em grupo, comecei em dupla e quando saí éramos quatro, e os grupos planejam as 

aulas, definem caminhos, prioridades, o que montar para a mostra de fim de ano, de que maneira 

agir em relação à turma; enfim, todas as escolhas inerentes ao trabalho de um professor, só que 

com a supervisão da coordenadora e a possibilidade de troca com os outros colegas bolsistas que 

dão aula para os outros grupos através das reuniões semanais que os bolsistas e a coordenadora 

realizam na universidade.  

Esta autonomia proporcionou um importante salto de apreensão na minha formação. A partir 

da minha experiência no projeto de extensão todas as discussões das matérias da graduação 

ganhavam corpo, exemplo, experiência para significar o aprendizado em mim. Como afirma Paulo 

Freire “Separada da prática, a teoria é puro verbalismo inoperante: desvinculada da teoria a prática 

é ativismo cego” (FREIRE, 2001, p.158).  Desde o ingresso no projeto a teoria passou a fazer 

sentido a partir da prática e a prática a ser reinventava a cada dia a partir da teoria 

 Propomos neste trabalho de conclusão de curso o aprofundamento de uma reflexão sobre a 

experiência de prática docente na Maré à luz do referencial teórico e discussões travadas no curso 

de Licenciatura em Teatro, mais especificamente na disciplina de Fundamentos do Ensino do 

Teatro.  Tratamos num primeiro capítulo da minha chegada ao curso de Licenciatura e, mais 

especificamente à disciplina introdutória de FET, e desdobramos a análise desta disciplina em três 

fundamentos que consideramos como chaves para a discussão da atividade do professor de teatro: 

a dupla perspectiva estética-pedagógica, o jogo teatral e o ‘ambiente arejado’.  

No segundo capítulo falamos sobre o projeto de extensão como lugar de prática e sua relação 

com a teoria; tratamos do projeto em si e suas especificidades, da busca por uma metodologia de 

trabalho e do espetáculo de conclusão do primeiro ano de trabalho. E, antes de concluirmos, 

expomos alguns jogos que compilamos a partir da disciplina de FET, para que fiquem disponíveis 

ao leitor. Além disto, anexamos ao fim, os trabalhos iconográficos aos quais nos referimos 

especialmente no primeiro capítulo. 

Objetivamos com este estudo oferecer referenciais de uma prática de teatro em comunidades 

(ou teatro aplicado, conforme algumas publicações especializadas), e, mais amplamente, sobre o 
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transbordamento do teatro para além das margens da indústria teatral profissional. Pois, como 

argumenta a professora Marcia Pompeo Nogueira (1994), estudiosa do campo que se 

convencionou chamar aqui no Brasil de Teatro em comunidades, há uma carência de estudos e 

reflexões nesta área o que pode se dever à pouca visibilidade que têm essas experiências, por seu 

caráter eminentemente periférico, não apenas no sentido geográfico. 

 Além de refletir sobre a formação do professor de teatro e, neste contexto sobre a 

importância da "extensão universitária", como uma forma de confrontar o aluno com o cotidiano 

da prática docente, o que comumente ocorre somente no período de estágios – atuação curta e sem 

autonomia – ou, posteriormente, já enquanto profissional atuante, sem a chancela da academia, 

dificultando a relação da teoria com a prática. 
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2 - CAPITULO 1 – CHEGADA AO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO  

 

 

2.1 - Primeiros passos: começando a pensar a perspectiva do professor 

 

 

Voltarei um pouco ao começo do curso de licenciatura, a este momento quando pela primeira 

vez fui convidada a olhar o teatro a partir do prisma do professor. 

Chegando à disciplina Fundamentos do Ensino do Teatro (FET), logo na primeira aula, 

somos convidados a representar iconograficamente o professor e o aluno de teatro através de 

bonecos que simbolizem os atributos que consideramos necessários a cada um. Muitas vezes, 

utilizamos a terminologia "jogador" para falar do aluno, já partindo do pressuposto que 

discutiremos ali metodologias de aula de teatro que se fundam no jogo teatral. A dinâmica se dá 

da seguinte maneira: divididos em pequenos grupos, somos convidados a desenhar em um papel 

pardo dois bonecos, um representando o aluno de teatro e outro, o professor e ali simbolizarmos 

as habilidades, características e disposições essenciais a cada um deles.  

 

 

Fig.1: representação do professor e aluno de teatro por alunos de FET.  
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Fig.2, 3, 4 e 5: representações do professor de teatro por alunos de FET.  
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Fig.6 e 7: representações do professor de teatro por alunos de FET.  

 

A representação por símbolos e desenhos se mostra muito rica na discussão que sucede este 

momento, quando os grupos debatem e trocam o que discutiram e registram por escrito termos que 

traduzam o desenho. É este o primeiro momento no curso de Licenciatura em que nos colocamos 

neste lugar e questionamos a postura e a prática do professor de teatro, reflexões que nos 

acompanharão por todo o curso. 

A partir da observação destes desenhos, confeccionados em grupos de diferentes semestres 

letivos de FET, analisarei alguns aspectos significativos que aparecem em vários deles. 

Através de palavras como ‘paciência’, ‘saber ouvir’, ‘surpreender-se’, ‘amor à profissão’, 

‘alegria’, ‘doce’, ‘vontade’, ‘bom humor’ entre outras vemos ser cunhado um ideal de professor 

que se aproxima de um ideal de ser humano, identificamos então um primeiro ponto: o professor 

é a pessoa que ele é, mas não somente. O profissional em formação e o crescimento pessoal se 

retroalimentam. 

As relações de troca e equilíbrio entre razão e emoção, conhecimento e sensibilidade são 

recorrentes nos trabalhos. O professor alia seu conhecimento técnico ao que sente e o que ele sente 

depende completamente de quem ele é. Com isso, voltamos ao ponto anterior, o profissional deve 

se encarar como pessoa, deve se conhecer – outra palavra recorrente nos trabalhos iconográficos 

é "autoconhecimento"– para trabalhar com o outro. “O inacabamento do ser [...] é próprio da 
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experiência vital” (FREIRE, 1996, p.50).  E o processo ensino-aprendizagem não se descola da 

vida. 

Nesta discussão sobre quem é o professor, nos vem o supracitado trabalho de Paulo Freire 

que discorre claramente sobre a formação do educador nos lembrando de que somente formando-

nos poderemos formar. Este autor figura como referência ímpar do nosso trabalho, mesmo não se 

referindo especificamente à pedagogia do teatro, por sua universalidade no que se trata de 

educação. Freire (1996) aborda este processo contínuo de autoconhecimento, transformação e 

construção de si que a relação com o educando proporciona e impõe para um real processo ensino-

aprendizagem que se confunde com o processo de vida e crescimento pessoal tanto do educador 

como do educando.  

Posto que de acordo com ele “não é possível exercer a atividade do magistério como se nada 

ocorresse conosco” (FREIRE, 1996, p.96). E ainda, nosso objeto, o teatro, é por excelência a arte 

da relação, não podemos fugir de nós quando escolhemos este ofício duplamente promotor da 

transformação pessoal. 

Deve ser por todo esse engajamento pessoal necessário ao professor que em todos os 

trabalhos aparece algum termo ligado ao amor do professor pela sua profissão, sua crença no 

trabalho, sua satisfação pessoal; a afetividade não parece ser passível de exclusão.  

 

 

Fig.8 e 9: Recortes das representações da afetividade nos trabalhos de representação do professor na disciplina 

FET. 

 

 

Surgem muitos termos que falam da incompletude do professor e da incerteza do seu saber 

como ‘aberto ao novo', ‘incertezas’, ‘investigação’, auto-observação’, ‘ter dúvidas sobre certezas’, 

‘poroso’, ‘consciência em relação a si mesmo’, ‘medos’ (Figuras 3 e 4).  
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Fig.10 e 11: Recortes das representações da incompletude nos trabalhos de representação do professor na disciplina 

FET. 

 

 

Um professor que se questiona, que se critica, que se mostra humano, que se permite 

atravessar pelas vivências alheias é mais confiável do que aquele que se pretende sabedor de todas 

as coisas. Mas sem esquecer o conhecimento – que também aparece em vários trabalhos - que na 

verdade deve estar em constante construção. Estas dimensões do não saber e buscar saber, mesmo 

sabendo que nunca saberemos tudo, são complementares, posto que somente por nos sabermos 

incompletos somos capazes de buscar uma formação constante, além do que não só nós somos 

incompletos como o próprio saber em si se reconstrói a cada dia.  

A escuta e o olhar são representados na totalidade dos trabalhos, denotando sua importância 

na atitude do orientador. Nos desenhos aparecem grandes orelhas, grandes olhos, terceiro olho 

como formas de audição e visão expandidas; e nas palavras-chave aparecem ‘ouvir’, ‘qualidade 

da presença’, ‘olho vivo’, ‘antenado’, ‘olhar atento’, ‘ouvido atento/disponível’, ‘escuta’, 

‘presença’, ‘observação do todo’.  (Figuras 5 e 6) 
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Fig.12 e 13: Recortes das representações do olhar e da audição nos trabalhos de representação do professor na 

disciplina FET.  

 

 

Estes últimos aspectos destacados nos permitem elaborar algumas reflexões. A primeira 

delas sendo: o olhar e a escuta como elementos para a presença viva e disposta no momento 

presente. 

Estar realmente presente, demonstrar abertura às questões que aparecem no momento da 

aula, durante o jogo e em virtude do processo ensino-aprendizagem. Um professor que está ali, de 

corpo presente, mas que mantém sua mente e pensamentos alheios ao momento não pode se 

relacionar realmente com seus alunos, e entendemos que só a relação interpessoal poderá 

direcionar a atividade daquele grupo específico. Um professor atento e aberto ao momento é um 

canal que liga as individualidades ao coletivo, que percebe as necessidades e as atende, que recebe 

as produções a partir do que elas oferecem, não a partir do que ele pressupôs que ofereceriam.  

A presença é um item altamente efêmero, difícil de qualificar e definir em conceitos, mas 

muito facilmente identificado na relação interpessoal: “Pelo olhar podemos verificar o 

engajamento ou não do aluno em relação às premissas propostas pelo jogo.” (SOARES, 2010, 

p.53), bem como o aluno pode verificar o engajamento do professor.  

Alguns trabalhos sobre o ator revisitam insistentemente este termo na busca do que 

diferencia um corpo cotidiano de um corpo cênico. Acredito na íntima relação entre um corpo em 

cena e um professor em aula. Seus corpos devem, igualmente, dilatar sua presença para a criação 

de um ambiente extracotidiano. Estes conceitos em destaque foram cunhados por Eugênio Barba 

em seu livro A Canoa de Papel, onde o autor dedica imenso estudo à presença do ator e ao que a 
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tornaria interessante ao olhar do público mesmo exercendo ações semelhantes às do cotidiano. “As 

técnicas cotidianas de uso do corpo são, em geral, caracterizadas pelo princípio do esforço mínimo 

[...] As técnicas extracotidianas baseiam-se, pelo contrário, no esbanjamento de energia” 

(BARBA, 2009, p.34).  

As técnicas de dilatação de presença são extremamente relevantes e muitas vezes 

inconscientemente utilizadas por professores que atraem a atenção do aluno, e não 

necessariamente para si, mas para a aula, ao criar um ambiente extracotidiano; especialmente 

numa aula de teatro, o professor pode estimular os alunos a chegarem nesse estado junto com ele, 

o que não parece possível é que os alunos sejam estimulados por um professor desestimulado, cuja 

energia se assemelha à cotidiana. Não é possível que um professor consiga engajar uma turma se 

dá aula com a mesma energia que assiste à televisão. 

O segundo aspecto interessante, e que se repete algumas vezes nos desenhos, diz respeito à 

escuta e ao olhar atentos às necessidades dos jogadores como indivíduos e como coletivo. Diversas 

figuras estudadas apresentam o olhar do professor difuso, porém direcionado a cada indivíduo. 

Esta capacidade de perceber as individualidades e suas demandas e geri-las para a coesão de um 

coletivo parece essencial ao professor, em especial, ao de teatro, arte eminentemente coletiva. 

Aliás, fazer com que o aluno perceba a interdependência inerente à construção teatral é uma forma 

de estimular esta coesão sem forçar a interação. 

O terceiro ponto a analisar se refere à tarefa de enxergar e ouvir o que é apresentado no 

instante da aula, identificando as formas teatrais que surgem no momento, independentes de 

elaboração prévia. A professora Carmela Correa Soares (2010) no seu livro Pedagogia do Jogo 

Teatral: a poética do efêmero argumenta sobre a educação do olhar do professor para ver o que 

há de riqueza estética nas pequenas formas cunhadas pelo jogo teatral e até pela casualidade. 

Enxergar que o jogo é arte é o primeiro passo para que haja arte para os alunos reconhecerem ali 

mesmo, ao seu alcance e cunhada por eles mesmos. 

A autora oferece exemplos de algumas pequenas formas que identificou e estetizou no 

cotidiano dos alunos. Destaco uma, intitulada pela autora ‘O pequeno performático’,que me 

pareceu particularmente curiosa e nos fala claramente de como o olhar do professor deve perceber 

a arte onde não parecia existir:  

 

Turma de quinta série. O tema da aula era ritmo. Realizamos alguns jogos 

explorando corporalmente ritmos e ações diversas. Começo a receber alguns 

pedidos para ir beber água. Lancei então o seguinte desafio: dois alunos 
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sairiam da sala para beber água, um deles deveria ir até o bebedouro, beber 

água e voltar o mais rápido possível e o segundo deveria ir e voltar o mais 

devagar possível, em câmera lenta. Eles se dispuseram a executar o desafio 

prontamente. Continuei normalmente a aula. O aluno que foi correndo voltou 

e se integrou novamente às atividades, enquanto isso o segundo aluno ainda 

estava saindo da sala. Criou-se na turma uma expectativa em torno daquela 

ação. Onde ele está agora? Será que ele já chegou até o bebedouro, bebeu 

água, etc. Então o sinal bateu, o segundo aluno estava agora a meio caminho 

de volta para a sala. Alguns alunos saíram de suas salas e se tornaram 

espectadores casuais daquela performance e ainda assim o garoto 

concentradamente continuava sua caminhada em ritmo lento. Aguardei sua 

chegada a sala e então trocamos algumas impressões a respeito daquele 

pequeno desafio. Falamos sobre o movimento e sua relação com o tempo, o 

espaço, a imagem, os ritmos, os sentimentos e as diferentes sensações 

experimentadas por cada um dos alunos durante aquela pequena trajetória 

(SOARES, 2010, p.99). 

 

 

Acerca do mesmo assunto, Jean Pierre Ryngaert afirma que: 

 

O reconhecimento da teatralidade começa aqui com sinais discretos, às vezes 

baseados no cotidiano, como marcas preciosas e pouco visíveis de nossas 

culturas. Um teatro mais atento às pequenas músicas do que às grandes 

sinfonias, talvez porque o domínio da expressão me pareça sujeito a excessos 

caricatos. Desse modo, gostaria de ficar atento às “pequenas vozes” 

(RYNGAERT, 1945, p.32).  

 

 

O que estes autores nos falam é de um olhar atento que identifique, valorize e trabalhe sobre as 

formas artísticas trazidas pelos alunos. Para isto, nossa compreensão do que é arte, deve ser ao 

mesmo tempo ampliada e refinada, para desenvolver a capacidade de enxergar as pequenas formas.  

A cena artística profissional já nos ajuda muito a ampliar nossa visão ao problematizar o 

objeto artístico há longa data, desde as vanguardas históricas quando estatutos de autoria foram 
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reinventados a partir dos readdy made1 e das colagens2 por exemplo. Já na cena teatral mais 

especificamente, o vasto campo da ‘performance’ tem sido responsável por problematizar o 

estatuto de cena, suas relações com o mundo e com o público, mas, mesmo em peças mais 

tradicionais, as formas de construção coletivas e o atravessamento da cena pelas diversas artes ou 

ainda pelo cotidiano têm ampliado nossa compreensão do que é teatro. Em aula, o ponto de partida 

é o jogo como expressão artística em si, premissa defendida por diversos autores da pedagogia 

teatral, referenciais para este estudo como Viola Spolin (2001) e Ryngaert (1945). 

O ‘planejamento’ é outro aspecto que aparece nos trabalhos analisados. ‘Plano de aula + 

espaço para improvisar’ ou ‘planejamento aberto’ aparecem com freqüência nos desenhos dos 

estudantes. (Figuras 7 e 8) 

 

 

Fig.14 e 15: Recortes das representações de planejamento nos trabalhos de representação do professor na disciplina 

FET.  

 

 

Peter Brook afirma que: “É preciso fazer a preparação para jogá-la fora, construir para depois 

demolir” (BROOK,2000, p.21). 

É preciso que haja um espaço vazio no decorrer de uma aula para que ela possa se 

ressignificar a partir da relação estabelecida entre os participantes. Chegar em sala de aula com 

                                                           
1 readdy made era uma proposta das artes plásticas no início do século XX que consistia em descontextualizar objetos 

cotidianos e os expunha no museu enquanto obra. Estas produções traziam consigo o questionamento de autoria 

enquanto produção de idéia e não produção braçal. O exemplo mais famoso foi a obra A fonte de Marcel Duchamp 

que consistia num urinol de cabeça para baixo. 
2 A colagem, inaugurada também no século XX por Picasso e Braque, ao incorporar elementos externos, também 

problematizou a questão da autoria e da relação da obra com o cotidiano 
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um planejamento fechado e não se relacionar com a realidade daquele momento, significa, 

certamente, perder inúmeras oportunidades de real troca e aprendizagem. 

O termo ‘espaço vazio’ foi cunhado por Peter Brook em seu livro ‘O Teatro e Seu Espaço’ 

(2009), mas o trago aqui inspirado no argumento de João Duarte (1993) em seu texto - ‘A 

experiência da Beleza’. De acordo com o autor, para que a obra de arte se comunique 

verdadeiramente com o espectador é preciso que exista um espaço vazio, que deixe margem para 

que o receptor crie, entenda, sinta a partir dela. Algo com sentido e acabamento fechados em si 

não deixa espaço para relacionar-se, então, há que haver na obra de arte, e no nosso caso, numa 

aula de teatro, um ‘espaço vazio’ a ser ocupado pelas demandas do outro, no nosso caso, do aluno. 

Desta forma, se há um planejamento, sabe-se o que será trabalhado, e só sabendo o que se 

quer, podemos direcionar os acontecimentos acidentais para este aprendizado, assim como já dizia 

o ditado popular “nenhum vento ajuda quem não sabe para onde navegar”. 

Por fim, ressaltar ainda os elementos: 'criatividade’, ‘ideias’, ‘ludicidade’. (Figuras 9 e 10) 

 

 

 

Fig. 16 e 17: Recortes das representações de criatividade nos trabalhos de representação do professor na disciplina 

FET.  

 

 

A busca por novidades e a ludicidade parecem ser pontos si ne qua non da aula de teatro. 

Temos o privilégio de ser, na visão da maioria dos alunos, a aula "legal" da "inchada" grade 

curricular. Pode ser um desafio lidar com esta prerrogativa e, principalmente com esta expectativa. 
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Mas, o prazer é apontado como essencial na atividade teatral por diversos autores. Então, que 

outros aspectos nos ajudam a dar uma aula prazerosa? Ter a presunção de levar novidades a cada 

aula pode ser frustrante, mas se, como já discorremos acima, estivermos atentos ao grupo, teremos 

certamente novidades a cada encontro. Além do que, oportunidades de ser ouvido e se ouvir são 

raras em nosso cotidiano. Permitir que a aula de teatro seja um momento para isto, certamente 

criará um ‘ambiente arejado’, noção que abordarei mais adiante. 

Tomando por base as discussões a partir do que os estudantes consideram serem qualidades 

e habilidades indispensáveis para o professor de teatro, no decorrer do curso de FET seguimos o 

debate embasado em alguns teóricos centrais do campo da Pedagogia do Teatro, tais como: Viola 

Spolin, Bertold Brecht, Augusto Boal, Jean-Pierre Ryngaert, entre outros. A dinâmica do curso 

funciona de modo que estudamos textos dos autores, debatemos em sala e experimentamos os 

jogos de cada uma das diferentes abordagens. Também, eventualmente, nos colocamos no lugar 

de professor, propondo e aplicando atividades.  

Nas obras dos autores supracitados, muitos dos elementos que aparecem são elaborações 

ou sistematizações daquilo que, intuitivamente, os alunos já haviam expressado na confecção das 

figuras que discutimos. A partir do diálogo entre o referencial teórico e a prática em sala de aula, 

foi possível identificar três discussões chaves.  

 

 

2.2) Aspectos chaves da Pedagogia Teatral 

 

 

2.2.1) A dupla perspectiva do ensino do teatro: a estética e a educativa 

 

Não é novidade que o ensino do teatro em âmbito não profissional sofre, frequentemente, o 

estigma do “teatrinho”, ou do carente de apuro estético. A professora Marina Coutinho, por 

exemplo, observa que: 

 

 

Na verdade, existe um fantasma que assombra as práticas teatrais que 

acontecem fora dos espaços tradicionais e que as rotula com frequência como 

algo que não está à altura do verdadeiro teatro, uma espécie de teatro “de 

segunda”. Nos últimos anos, muitas dessas experiências vêm provando o 

contrário, que o teatro pode acontecer em sua plenitude em outros espaços, 
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assumindo diversas formas, atingindo e interagindo com diversas plateias, em 

diferentes contextos (COUTINHO, 2012, p. 93). 

 

 

 

Todavia, diversos autores do campo da Pedagogia do Teatro endossam a tese de que as 

práticas de ensino do teatro conciliam uma dupla dimensão: a estética e a educativa. 

Se no trabalho com comunidades, em espaços não tradicionais o foco não é meramente 

mercadológico no sentido de montar um produto artístico para ser vendido, se a busca é por 

oferecer ferramentas da linguagem teatral às pessoas para que elas “falem”, se coloquem enquanto 

sujeitos individualizados, políticos e sociais; a prevalência do produto em detrimento dos 

processos pessoais ou coletivos seria uma contradição. 

A questão dicotômica processo versus produto nos leva a busca de como equilibrar estas 

dimensões na sala de aula. O texto "Teatro na Educação: uma proposta de superação da dicotomia 

entre processo e produto" (NOGUEIRA, 1994) traça um panorama histórico que mostra o quanto 

a valorização deste ou desse pendeu de diferentes formas no ensino de artes no Brasil. A autora 

aborda a Escola tradicional e a Escola Nova como pólos extremos que tentamos atualmente 

equilibrar. A Escola tradicional é aquela em que “o educador é o sujeito do processo, os educandos 

meros objetos” (GADOTTI, 1991, p.29), portanto não se considera uma produção discente, logo, 

 

O Teatro neste tipo de educação acontecia enquanto valorização de uma 

cultura geral a partir do contato com os textos, de preferência clássicos. 

Aparecia, mais frequentemente, nas festas de final de ano, através de 

espetáculos, em geral realizados pelos melhores alunos e/ou mais “talentosos” 

(NOGUEIRA, 1994, p.69). 

 

 

Notamos a clara prevalência do produto. Mas, seguindo no avançar cronológico, a balança 

pende para o outro lado. Com o advento da Escola Nova, a espontaneidade em voga dá ao processo 

de livre criação status de educação. O texto de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a 

Arte fala a respeito: 

 

O princípio da livre expressão enraizou-se e espalhou-se pelas escolas, 

acompanhado pelo “imprescindível” conceito de criatividade, curioso 

fenômeno de consenso pedagógico, presença obrigatória em qualquer 
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planejamento, sem que parecesse necessário definir o que esse termo queria 

dizer.  

O objetivo fundamental era o de facilitar o desenvolvimento criador da 

criança. No entanto, o que se desencadeou como resultado da aplicação 

indiscriminada de ideias vagas e imprecisas sobre a função da educação 

artística foi uma descaracterização progressiva da área. Tal estrutura 

conceitual foi perdendo o sentido, principalmente para os alunos (PCN, 1997, 

p.22). 

 

 

Nota-se, neste segundo caso, a clara prevalência do processo em detrimento não somente do 

produto, mas da própria linguagem teatral e ainda das linguagens das demais artes que davam lugar 

à livre expressão. 

A compreensão dos elementos inerentes à linguagem teatral é foco da perspectiva mais atual 

do ensino do teatro. Mas, o desenvolvimento global do indivíduo é consequência deste e, quando 

necessário, guia os caminhos a serem tomados na sucessão de encontros. Apesar de esta 

compreensão ser recorrente nos textos de formação de professor, Marcia Pompeo Nogueira pontua 

que este equilíbrio ainda não se deu verdadeiramente no dia a dia da sala de aula, e não se refere 

somente ao ensino de artes: “A escola continua sendo essencialmente tradicional, mas algumas 

ideias difusas da Escola Nova fazem parte do discurso dos professores” (NOGUEIRA, 1994, p.74). 

O profundo conhecimento por parte do professor dos elementos a serem trabalhados, estes 

claramente apontados no PCN de artes, por exemplo, parece indispensável ao direcionamento da 

aula de teatro para algo além da livre expressão, mas ignorar as demandas pessoais ou coletivas é 

encarcerar o conhecimento numa jaula distante da vida real, bem como a escola fez com os 

diversos conteúdos ao longo da história. O teatro, juntamente com as outras artes, precisa 

aproveitar que ficou de fora desta jaula e se utilizar de seus conteúdos para libertar o homem, como 

deveria acontecer com toda espécie de conhecimento, pois como consta também no PCN:  

 

A faculdade imaginativa está na raiz de qualquer processo de conhecimento, 

seja científico, artístico ou técnico. A flexibilidade é o atributo característico 

da atividade imaginativa, pois é o que permite exercitar inúmeras composições 

entre imagens, para investigar possibilidades e não apenas reproduzir relações 

conhecidas. [...] A qualidade imaginativa é um elemento indispensável na 
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apreensão dos conteúdos, possibilitando que a aprendizagem se realize por 

meios de estratégias pessoais de cada aluno (PCN, 1997, p.41). 

 

 

 A superação da dicotomia processo-produto vem de uma compreensão da arte teatral 

enquanto linguagem. Mantendo o foco do trabalho na linguagem e seus aspectos, o ator/ aluno/ 

jogador vai ganhando domínio da linguagem para que possa usá-la, desconstruí-la e recriá-la, 

como faz um poeta com as palavras. Desconstruímos assim a concepção de talento inato. Ingrid 

Koudela na introdução do livro “Improvisação para o teatro”, de Viola Spolin, nos explica como 

a autora americana quebrou esta dicotomia ao desenvolver sua pedagogia do jogo teatral, ao 

valorizar a espontaneidade e, principalmente, criar metodologias que a favorecessem através de 

seu sistema de jogos teatrais que discutiremos no próximo item. Ingrid diz que “Ao mesmo tempo 

em que a autora estabelece um sistema que pretende regularizar e abranger a atividade teatral, ele 

existe para ser superado e negado enquanto conjunto de regras” (KOUDELA, In. Improvisação 

para o Teatro 2005, p. XXIV). 

 

 

2.2.2) Por que o jogo teatral? 

 

A estrutura da aula de teatro formada pela sucessão de jogos é tão difundida e comum que 

não conseguimos pensar em outra maneira. As aulas de teatro na atualidade são quase todas 

compostas por jogos. Mas, por quê? O que elevou os jogos teatrais ao estatuto de melhor 

metodologia de ensino do teatro? 

Primeiramente devemos salientar que o fato de usar jogos teatrais não garante a qualidade 

da aula, posto que a escolha dos jogos, sua condução e tantas outras variáveis que discutiremos a 

seguir são de extrema relevância. Mas, o fato de constituírem uma metodologia quase consensual 

nos leva a analisar as razões deste sucesso. 

Viola Spolin, precursora da metodologia dos jogos teatrais, por volta de 1946, criou a Young 

Actors Company, onde ela começou a construir seu método de trabalho, mas somente na década 

de 1970 lança seu livro Improvisação para o Teatro (2001), contendo um mapa de sua 

metodologia. Algumas escolhas terminológicas falam muito sobre seu método: substituir a palavra 

ator por jogador e fisicalizar por sentir, além de criar a ideia de ponto de concentração ou foco 

que foi central na democratização do teatro por ela promovida.  
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Ela entendia que se o jogador estivesse concentrado no foco do problema cênico, ele iria 

atuar naturalmente, sem pensar nos objetivos cênicos como ser verossímil, estar na luz, não 

demonstrar nervosismo, etc. o engajamento no jogo traria todas as qualidades cênicas 

naturalmente, daí a ideia de que todos poderiam fazer teatro. O foco seria então algo interno à 

estrutura do jogo, diferentemente do objetivo do professor, que vislumbraria um horizonte maior 

e mais técnico. Por exemplo: se um jogo de chamar o nome do colega e jogar a bola para o jogador 

tem como foco não deixar a bola cair, o objetivo do professor é bem mais amplo e vai de aprender 

nomes à criação de um estado de presença e escuta cênica. Mas o ator não precisa ter a dimensão 

do objetivo para jogar, mantendo o foco ele garante sua espontaneidade e trabalha todas as 

habilidades sem que necessariamente se dê conta disso. 

Para auxiliar os atores em seus jogos improvisacionais, Spolin criou a estrutura quem, onde, 

o que - respectivamente os personagens, o lugar ficcional e o conflito - que delineava uma base da 

improvisação para que todos os jogadores agissem em consonância. 

 

Usando a simples estrutura de orientação denominada ONDE, QUEM e O 

QUÊ, eles podiam colocar toda a espontaneidade para trabalhar, ao criar cenas 

após cenas de material novo. (...) Envolvidos com a estrutura e concentrados 

na solução de um problema diferente em cada exercício, eles abandonavam 

gradualmente seus comportamentos mecânicos, emoções, etc., e entravam na 

realidade do palco, livre e naturalmente, especializados em técnicas 

improvisacionais e preparados para assumir quaisquer papéis em peças 

escritas (SPOLIN, p XXVIII, 2005).  

 

 

Sendo a metodologia baseada em jogos teatrais iniciada com Spolin tão recente, sua rápida 

popularização é um indício de sua eficácia. 

Outro autor de relevância mundial no campo da Pedagogia do Teatro é Jean Pierre Ryngaert. 

Nascido em 1945, Ryngaert é autor, diretor e professor contemporâneo que dentre outras 

atividades é organizador de um dos principais festivais da atualidade, o Mousson d’Étéî, e 

professor do curso de Estudos Teatrais na universidade Paris III, é um dos homens de teatro que 

deram continuidade aos estudos de jogos teatrais. Ele trabalhou algum tempo com amadores, além 

do curso de graduação em que leciona, e partindo desta experiência escreveu dois livros: O jogo 

dramático no meio escolar (1977) e Jogar, representar (2007) que utilizamos neste estudo. 
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O diálogo que ele mantém com a cena contemporânea é um dos aspectos relevantes de sua 

contribuição para o campo da pedagogia teatral por entender que para ensinar teatro não 

precisamos nos subordinar a nenhuma estética específica e muito menos iniciar a formação pelo 

realismo, como vemos acontecer em grande parte dos cursos de teatro, muito pela influência 

televisiva. Seus jogos possibilitam criar cenas pouco figurativas ou realistas, que brincam com 

imagens, espacialidade, palavras, sons difusos e outros elementos da linguagem teatral que, 

destacados, permitem ao jogador identificá-los e dominá-los. 

Um ponto interessante que o aproxima de Spolin é a convicção de que todos podem jogar. 

A esse respeito, Ryngaert delineou um conceito que ele denomina capacidade de jogo, que 

combina, em perfeito equilíbrio, o caráter artístico com o pedagógico: 

 

...a noção de capacidade de jogo ultrapassa a simples distinção entre 

especialistas e não especialistas e não diz respeito apenas à técnica teatral. 

Escondidos atrás de seu savoir-fare, alguns atores têm, no entanto, 

“dificuldade de jogar” (RYNGAERT, p.43, 1945). 

 

 

Por julgar complexo definir o que contribui para a capacidade de jogo, Ryngaert nos fala do 

que a impede de se estabelecer: a Inibição, “impossibilidade de superar a angústia causada pelo 

olhar do outro ou o sentimento de ser ridículo aos seus próprios olhos”, a extroversão, “expressão 

transbordante que nunca leva em conta a existência de parceiros [...] o cabotinismo é muito menos 

notado e até é julgado positivamente”, a negação do jogo, que se mostra no jogador que “não se 

deixa iludir com aquilo que faz” (RYNGAERT, p.48, 1945).  

Toda a noção de capacidade de jogo, se combinada com a ideia do mesmo autor de jogo 

como objeto estético, corrobora para a compreensão da dupla dimensão sobre a qual falamos 

anteriormente.  

Ao conferir ao jogo teatral o status de objeto estético, defendo a ideia de que o jogo realizado 

em sala de aula possui uma organização formal e é produtor de uma teatralidade que poderá ser 

apreciada através do estímulo e do desenvolvimento de um olhar consciente tanto do aluno como 

também do próprio professor.  
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2.2.3) O ‘ambiente arejado’ 

 

O ambiente arejado, termo cunhado por Flávio Desgranges, seria resultado da combinação 

de diversos elementos para a criação de uma atmosfera favorável à criação e até mesmo à 

exposição pessoal em aula. “Um ambiente arejado, aberto para diferentes pontos de vista e 

diferentes tratamentos cênicos; mesmo que as escolhas dos participantes possam parecer 

desinteressantes para o coordenador” (DESGRANGES, 2006, p.98). 

Para falar sobre ele, narrarei um pouco de minha experiência pessoal. 

No início de 2013, iniciei o estágio com a professora Ana Lúcia Brasil Malecha no Colégio 

São Vicente de Paulo no Cosme Velho, Rio de Janeiro. Entre as turmas que acompanhei havia o 

grupo de teatro da escola, com encontros semanais de 4h e um trabalho bastante sério. Apesar de 

não duvidar da competência da professora Ana, até por já ter sido sua aluna e admirar seu trabalho, 

não compreendia algumas de suas atitudes permissivas, havia, por exemplo, um aluno que se 

recusava a trocar seus jeans por roupas mais leves de trabalho; houve também um momento em 

que a turma cantou parabéns para um dos alunos bem no meio da aula, interrompendo o exercício; 

houve exercícios que ela pediu que trouxessem de casa e alguns não levaram. Nestas situações eu 

suporia algum tipo de advertência verbal, apenas no intuito de manter a ordem e o 

comprometimento com o trabalho realizado, mas a professora Ana não os repreendia.  

Notei então que em consonância com esta atitude, ela também não criticava, nem mesmo 

tecnicamente, os exercícios. Ela tecia comentários individuais apenas no período de ensaios do 

espetáculo final. Fui questioná-la sobre a postura permissiva, ao que ela me respondeu que todas 

as suas atitudes eram pensadas, e hoje eu acrescentaria que eram também repletas de sensibilidade 

às necessidades particulares do grupo. A questão do jeans, por exemplo, tangia à autoaceitação do 

corpo daquele aluno, ele escondia pernas finas; os “parabéns” foram cantados para um aluno que 

ainda não estava entrosado ao grupo, foi um momento de inclusão; quanto aos exercícios não 

realizados ela deixava-os acontecer em seu tempo, percebendo a dificuldade de exposição que iam 

vencendo, a gradativa familiaridade com trabalhos criativos e também como forma de encararem 

as atividades como prazer e compromisso pessoais.  

Quanto às críticas que poderiam ser feitas, a professora me explicou que falava dos objetivos, 

intentando que os próprios alunos percebessem se os haviam alcançado ou não, mas que 

comentários individuais, eram feitos apenas se fossem positivos. Esta postura ajudou a construir 

um ambiente de real confiança mútua, que promoveu autoconfiança. No período de ensaios, por 
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estarem já bastante à vontade, a professora ficava também à vontade para tecer comentários acerca 

das representações e escolhas cênicas de cada um.  

É muito delicado o trabalho com pessoas e, criar um ‘ambiente arejado’ não tem receita, 

depende de quem são os alunos e até mesmo de quem é o professor. Mas, há alguns pressupostos 

que auxiliam muito na construção deste ambiente. Paulo Freire fala de alguns aspectos essenciais 

à prática docente e ao cotidiano escolar que muito dialogam com a ideia de ‘ambiente arejado’ tem 

que escolher ou itálico ou aspas acho que itálico marca mais neste caso 

Primeiramente, a recusa da posse do conhecimento por parte do professor é enormemente 

responsável por diluir as fronteiras e deixar os alunos à vontade, para que todos se sintam 

igualmente respeitados em seus saberes. Quando nós, alunos de FET colocamos em nossos 

desenhos a necessidade do professor ouvir, de questionar seus saberes, estávamos abordando esta 

ideia: “Não é falando com os outros de cima para baixo que aprendemos a escutar, mas é escutando 

que aprendemos a falar com eles” (FREIRE, 1996, p.113). 

Freire nos fala ainda de afetividade como aspecto fundante da relação professor-aluno em 

bases dialógicas e de igualdade: “Preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade 

docente e afetividade” (FREIRE, 1996, p.141). É quase óbvio que num ambiente onde há afeto há 

mais liberdade e leveza para se tratar de quaisquer assuntos, para se expor e para discutir sem 

temer a reprovação pessoal, mesmo quando haja discordância de ideias. 

Ensejamos com o exposto ter delineado conceitos alicerces da teoria do ensino teatral e da 

postura do professor de teatro, da forma como foram discutidos na disciplina de FET. Mas, e a 

prática? Vejamos no capítulo a seguir como se deu este confronto. 
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3 - CAPITULO 2 – CHEGADA À MARÉ: e agora, como colocar em prática? 

 

 

3.1) Teatro em comunidades – Redes de Teatro na Maré  

 

 

Como citei anteriormente, minha experiência prática como professora se iniciou no projeto 

de extensão Teatro em Comunidades - Redes de Teatro na Maré3. Um projeto que desde 2011 

proporciona oficinas de teatro semanais gratuitas para jovens nas comunidades de Nova Holanda 

e Ramos, duas das 16 que compõem o Complexo da Maré.   

O Complexo da Maré surgiu nos anos de 1940 com ocupações informais à margem da 

Avenida Brasil, via expressa que liga o subúrbio ao centro da cidade, mas nos anos de 1950 o 

governo construiu ali os primeiros Centros de Habitação Provisórios para famílias removidas de 

outras favelas da cidade. A área da Maré era um enorme manguezal que foi ocupado por casas 

palafitas e, ao serem criados os centros habitacionais pelo governo, as áreas foram aterradas. É 

hoje um dos maiores bairros do Rio. 

 A Maré conta com diversas iniciativas não governamentais que tentam criar as 

oportunidades que o governo e o sistema social como um todo negam a seus moradores. A 

organização não governamental (ONG) Redes de Desenvolvimento da Maré (REDES)4, com a 

qual o projeto de extensão Teatro em Comunidades - Redes de teatro na Maré mantém parceria, é 

talvez o exemplo mais expressivo de iniciativa, ela proporciona aos moradores diversas aulas 

gratuitas de pré-vestibular, dança, música, grafite etc. Mas, há ainda o Observatório de Favelas, 

Maré Verde entre outras, além das iniciativas relâmpago, que se apresentam em grande número.  

 

3.1.1) Sobre a metodologia do projeto 

  

O projeto se estrutura da seguinte maneira: nós, alunos da Licenciatura em Teatro da Unirio, 

coordenados pela professora Marina Henriques Coutinho, vamos à Maré aos sábados pela manhã 

ministrar oficinas de 2h de duração para pessoas da comunidade. As aulas são gratuitas e os jovens 

                                                           
3 Em 2015, devido ao crescimento e nova abrangência, a ação extensionista passou a se chamar Programa Teatro 

em Comunidades. Mais informações: www.teatroemcomunidades.com.br 
4 http://redesdamare.org.br/ 
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estão lá espontaneamente. Nós, facilitadores5, a maioria bolsistas do projeto, nos reunimos 

semanalmente na universidade para trocarmos experiências ocorridas nas diferentes turmas, 

discutir o planejamento futuro entre nós e a coordenação e debater textos que dialoguem com nossa 

prática. 

O projeto vive não somente das aulas semanais. Tomando por base a proposta triangular de 

Ana Mae Barbosa, sugerida pelo texto de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em que a 

formação em arte acontece baseada no tripé fazer, apreciar, contextualizar, nos organizamos da 

seguinte forma: durante as aulas, os alunos são convidados a fazer teatro através dos jogos e 

improvisações e a pensar sobre o que fazem, no momento dessas discussões e avaliações 

aproveitamos para introduzir algumas referências da teoria ou de personalidades do teatro que 

dialogam com o momento vivido, ou seja, contextualizar. 

Sobre o item apreciar, o projeto proporciona idas ao teatro e visitas a espaços culturais da 

cidade, como museus. Mas, incentiva também que os jovens decidam por conta própria a ir ao 

teatro e a outros eventos artísticos na cidade. 

 

                                                           
5 Termo frequentemente utilizado na literatura do campo do teatro em comunidades e do applied theatre (teatro 

aplicado) para designar aqueles que propõem  o fazer teatral às comunidades. 
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Fig.18: Ida ao Instituto do Ator para audiência da peça ‘Ô Lili’ – Cia. Marginal. Rio de Janeiro / maio de 2012. 

 

Fig.19: Ida ao Instituto do Ator para audiência da peça ‘Ô Lili’ – Cia. Marginal. Rio de Janeiro / maio de 2012. 
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Fig.20: Ida ao Theatro Municipal. Rio de Janeiro / Abril de 2013. 

 

A Maré é campo de grande efervescência cultural tanto de expressões que ali brotaram quanto 

de recepção de espetáculos, pois, trazendo somente o exemplo da Nova Holanda, onde 

trabalhávamos, a ONG parceira Redes de Desenvolvimento da Maré administra um galpão, Centro 

de Artes da Maré (CAM) com estrutura de palco e rider de som e luz ocupado por diversos projetos 

(inclusive uma de nossas turmas). O esforço da equipe do projeto é sempre divulgar e incentivar 

os alunos a comparecerem aos espetáculos que lá se apresentam; além de estimulá-los a irem a 

outros bairros assistir teatro, concertos e exposições o que favorece a apropriação da cidade, como 

falaremos no item a seguir. 

Para fechar nossa estrutura metodológica: há também os “encontrões”, aulas com todas as 

turmas, que além de fortalecer a unidade do projeto, dão uma injeção de ânimo nas atividades de 

cada grupo. Nas primeiras edições, os encontrões aconteciam somente na Maré, mas a partir 2013, 

passamos a realizar algumas edições na universidade, contando inclusive com aulas de alguns 

professores da graduação como Christina Streva e Paulo Merísio. No último encontrão do ano 

(15/12/2013) as montagens dos grupos foram apresentadas no teatro da Unirio. Tanto os 

encontrões quanto as apresentações se mostraram muito significativos na aproximação dos alunos 

do projeto do ambiente acadêmico. 

 

Sinto-me muito capaz em me tornar o que eu quiser hoje, inclusive o que vou 

me tornar (Técnico em Meio Ambiente e ator!). A Universidade é palpável, 

assim como o futuro que já é um maravilhoso presente está em minhas mãos. 

Ter crescido tanto em um período curto de tempo tem sido um choque, e isso 

vem se refletindo na minha família também, estão todos crescendo, buscando, 

curiando, ainda bem! (depoimento de Matheus Melo, aluno do projeto, via e-

mail) 
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Fig. 21: Aulas no Centro de Artes da Maré. Rio de Janeiro / 05 de maio de 2012. 

 

 

Fig.22: Aulas na sala Nelly Laport (Unirio) Rio de Janeiro / 27 de junho de 2013 
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