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RESUMO 
 
 

Esta dissertação apresenta um perfil do ensino de Teatro na escola de nível médio Colégio 
Estadual Deputado Manoel Novaes na cidade do Salvador – Bahia. Objetiva descrever e 
analisar práticas teatrais ministradas aos alunos da rede pública de ensino dentro de uma 
estrutura curricular formalizada, bem como a experiência de ensino e as atividades realizadas 
pela autora durante dez anos de magistério no ensino de Teatro com turmas multisseriadas. 
Nela avalio a forma como o ensino do Teatro é realizado, em acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCN, e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Constitui 
instrumento de formulação e proposta para novas formas de percepção do ensino de Teatro, 
como prática corrente da disciplina Arte, por meio de questionamento e do aporte técnico 
disponível, das políticas educacionais e sociais vigentes e do papel da educação na vida do 
cidadão. Sugere a integração de uma visão abrangente quanto ao papel da educação, que 
permita entender e correlacionar a educação e o teatro com aulas de teatro, estímulo ao uso do 
teatro instrumental e dos projetos interdisciplinares e da apreciação teatral. Por meio do 
diálogo entre a descrição em forma de memorial, de investigação teórica que fundamente a 
sua reflexão, da observação, de entrevistas e depoimentos colhidos ao longo do projeto e da 
pesquisa demonstra como a disciplina Teatro e suas ações paralelas são conduzidas nesta 
escola vinculada intrinsecamente aos resultados da experiência de ensino que, por dez anos, se 
vem desenvolvendo com o projeto O Teatro na Escola. Considera ainda como importante a 
atitude política, responsável em primeira instância pela produção de mudanças concretas no 
sistema educacional no que diz respeito à incorporação de novas dimensões artísticas e 
culturais. 
 
 
 
Palavras-chave: Artes Cênicas. Ensino de Teatro. Ensino Público e Teatro. Teatro-Educação. 

Processos de encenação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
The dissertation presents a profile of Theater Education at the Colégio Estadual Deputado 
Manoel Novaes Secondary School in the City of Salvador – Bahia. It aims to describe and 
analyze practical drama teaching situations presented to these public high school students. 
within a formal curricular structure, as well as the educational experience and the activities 
carried out by the author during ten years of teaching theater to several grade level students. 
Though it I have evaluated the way the theater/drama is performed, in accordance with 
National Curricular Parameters – PCN-  and the Policies and Basis Educational Laws- LDB. 
It is an instrument of formulation and proposal to new forms of perception of theater 
education, as a current practice of an art course by means of questioning and of the effective 
educational technical means available, social and cultural policies, and of the role of the 
education in the life of the citizen. It suggests the integration of a wider vision as to the role of 
the education that allows understand and correlate theater education with theater class, 
stimulus to the use of the instrumental theater and the interdisciplinary projects and theater 
appreciation.  
By means of the dialogue between the description in form of a memorial, theoretical 
investigation which basis its reflection, the observation, interview and deposition colleted 
along the project and the research, it demonstrates how the theater course and its parallel 
actions are conducted in this school, intrinsically bounded to the results of a teaching 
experience that for ten years is being developed with the Theater in School project. It also 
considers important the political attitude, responsible in first the place for the production of 
concrete changes in the educational system, as to the incorporation of new artistic and cultural 
dimensions. 
 
Key Word: Art Science. Theater Education. Public Education and Theater. Theater-
Education.  
Performance Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 
Quando trabalhava em São Paulo, na década de 80, ouvia falar das aulas de Artes 

– Música, Dança e Teatro - que aconteciam nas escolas públicas de Salvador, e ficava 

sonhando com a possibilidade de vir a trabalhar especificamente com teatro dentro de uma 

escola de Ensino Médio. 

Na época, lecionava Educação Artística em uma escola técnica da rede pública do 

Estado de São Paulo e, mesmo trabalhando de forma polivalente, sempre incluía atividades 

teatrais no programa. Mas trabalhar somente com Teatro seria a possibilidade de auto-

realização. 

Movida por este desejo, mudei-me para a Bahia, e em 1992, após aprovação em 

concurso público, assumi as aulas de Educação Artística em uma escola pública na região 

central da cidade de Salvador. 

Porém, a realidade era adversa e as tão famosas aulas de artes dos colégios 

públicos da Bahia, na verdade, limitavam-se à Escola Parque - maravilhosa idéia do grande 

educador baiano Anísio Teixeira, que, infelizmente, como muitas outras idéias brilhantes de 

grandes educadores brasileiros, não chegaram a ser efetivamente concretizadas por muito 

tempo e em larga escala. Mas, de alguma forma, ela realmente existia, e isso já era muito 

bom. 

A boa notícia: após a aprovação em concurso público para professor, a minha 

designação foi para uma escola recém inaugurada, o Colégio Estadual Deputado Manoel 

Novaes, que tinha uma proposta inovadora, com artes sendo o eixo fundamental do seu 

currículo. Com um ambiente favorável, tiveram início, em 1996, as Oficinas de Teatro que 

funcionam desde então e que são a base do projeto O Teatro na Escola, que agora completa 

dez anos de existência. A presente dissertação é fruto desta trajetória e dos dez anos de 

dedicação e superação de muitos desafios no contexto da educação pública para que fosse 

possível a realização de um sonho: dar somente aulas de Teatro no Ensino Médio. 

 Contudo, para esta realização, foi necessário perceber que o profissional do 

ensino, em sentido geral, e o das artes, mais especificamente o de Teatro, precisa ter 

consciência de que não basta apenas e tão somente realizar pesquisas, introduzir novas 

técnicas, desenvolver novas metodologias, apoiando–se em novos materiais - sim, tudo isso é 
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importante - mas o fundamental é que será preciso procurar uma mudança de atitude em sua 

prática docente, realizando um trabalho que, para ele e os alunos, seja gratificante, instigador, 

formador de uma consciência crítica; deve buscar, enfim, ser um educador.  

O educador deve ter consciência do sentido da sua própria condição profissional, 

um trabalhador em educação. E ser um educador é estar a serviço da sociedade. Sendo assim, 

é preciso saber colocar-se e trazer propostas para as carências desta mesma sociedade, buscar 

“... meios de solucioná–las. Meios reais, concretos, efetivos, não meras propostas que são 

fáceis de serem escritas, inúteis às necessidades das pessoas...”. (TINOCO, 1999, p.51). 

Não resta dúvida de que a contextualização da experiência descrita aqui reforça a 

difícil tarefa de concretização deste trabalho. Para tanto, foi exigido de mim, enquanto 

professora regente, e dos alunos, uma preparação para isso, muita força de vontade para fazer 

as transformações das relações do ensino tradicional – centrado em posturas conservadoras, 

autoritarismo, reproduções e manutenção de conhecimentos que não mais correspondem às 

novas propostas para o ensino das artes-Teatro com a perspectiva de buscar novos horizontes, 

não apenas didático–metodológicos como também de conteúdos e formas de abordagem 

estéticas. 

Ao longo da dissertação, farei um estudo descritivo da implantação e do 

desenvolvimento das Oficinas de Teatro e do projeto Teatro na Escola, que, além das aulas 

de Teatro em forma de oficinas, busca contemplar a apreciação teatral e o uso do teatro 

instrumental no ambiente escolar. Também serão abordados assuntos norteadores que 

pretendem responder às duas questões centrais: Quais são as especificidades das práticas 

teatrais a serem desenvolvidas no Ensino Médio? Como desenvolvê-las de modo a minimizar 

a distância que separa as proposições da Lei de Diretrizes e Bases da realidade das escolas 

públicas brasileiras, no que diz respeito ao ensino do Teatro? 

Estas questões me levaram à constatação de que a difícil situação em que se 

encontra o ensino público e a força que ainda tem a tradição da disciplina Educação Artística 

são os primeiros problemas a serem enfrentados pelo professor de Teatro que adentra esta 

estrutura de ensino. Só então, depois de superados estes dois obstáculos, é que se encontrarão 

caminhos para colocar em prática as especificidades do ensino do Teatro no ambiente escolar.  

O resultado das Oficinas de Teatro e o projeto O Teatro na Escola, desenvolvido 

há dez anos no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, na cidade de Salvador, estado da 

Bahia, são respostas às questões centrais desta pesquisa e serão descritos como principal 

objeto de estudo e reflexão a cerca das práticas teatrais no Ensino Médio. O formato do texto 
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configura-se como memorial e descreve a metodologia escolhida a fim de propiciar 

oportunidades de estudo e análise a cerca do trabalho que vem sendo desenvolvido. A 

presente dissertação está organizada de modo a descrever em ordem histórica os caminhos 

percorridos, refletindo sobre os obstáculos e as dúvidas que surgiram ao longo deste caminhar 

e as soluções encontradas.   

Com a descrição do desenvolvimento do projeto O Teatro na Escola no Colégio 

Estadual Deputado Manoel Novaes, pretende-se compreender seus processos e 

desdobramentos, a importância das ações teatrais no ambiente escolar, delimitando, através da 

observação empírica, como se dão estes modos de ação e seu constante diálogo com a 

legislação, as propostas metodológicas para o ensino do teatro no nível médio e o contexto no 

qual está inserido, ou seja, a comunidade escolar. Este trabalho, portanto, visa contribuir para 

a transformação positiva dos processos de ensino–aprendizagem de Teatro no nível médio, 

dando a oportunidade para que professores e alunos sejam sujeitos e não somente objetos do 

processo histórico. 

Esta monografia tem três capítulos distintos. No primeiro capítulo é realizado um 

pequeno levantamento histórico das relações entre o Teatro e a Educação, atendo-se 

especificamente a uma reflexão sobre as mudanças sugeridas para o ensino das Artes-Teatro 

com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394/96, em conjunto com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. Desta forma, busca-se compreender melhor como 

o ensino de Arte, especialmente o de Teatro, em seus diferentes contextos, vem sendo 

trabalhado no Colégio Manoel Novaes.  

Também neste capítulo desenvolvo uma reflexão sobre a especificidade do ensino 

de Teatro, aspecto que considero prioritário para qualquer proposta de mudança no sistema 

educativo, já que o professor deve ser um profissional capaz de construir o conhecimento 

enquanto processo e não apenas reproduzir um produto acabado. Nesta abordagem, dialogo 

com Ana Mae Barbosa, Antoni Zabala e com Vincent Lanier, além dos próprios PCN, que 

norteiam as direções e encaminhamentos propostos como soluções para aplicabilidade da 

referida lei. Ao falar da situação no ensino público no estado da Bahia, me baseei na 

observação e na experiência de quatorze anos de magistério público oficial, bem como em 

depoimento concedido por técnica do Ensino Médio da Secretaria de Educação do Estado, 

que prefere não ter seu nome divulgado.  

No segundo capítulo, discorro sobre o desenvolvimento do projeto o Teatro na 

Escola, implantado no Colégio Manoel Novaes, sobre a didática utilizada, fundamental no 
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processo de ensino-aprendizagem e suas implicações no cotidiano da sala de aula, 

principalmente nos dias de hoje, onde as regras impostas por uma escola cada vez mais 

limitante (re)dimensionam o fazer teatro e a prática docente. Fundamentando as discussões e 

reflexões surgidas durante a narrativa do percurso histórico de consolidação do projeto e de 

seus objetivos, conteúdos e metodologias, estão teóricos como Fanny Abramovich, Ana Mae 

Barbosa, Ingrid Koudela e Peter Brook, dentre outros. Neste capítulo, bem como no seguinte, 

foram utilizados depoimentos da atual direção e de professores do Colégio Manoel Novaes, 

bem como de ex-alunos das aulas de Teatro que tiveram seus nomes verdadeiros alterados 

para salvaguardá-los de uma possível superexposição. Finalizo este capítulo descrevendo a 

conquista do espaço físico, ação de fundamental importância para a realização das Oficinas de 

Teatro e das apresentações dos grupos de teatro, avaliando a trajetória e, principalmente, as 

conquistas destes dez anos de manutenção do projeto O Teatro na Escola.  

No último capítulo abordo as ações paralelas às Oficinas de Teatro, que 

ampliaram as possibilidades e as práticas teatrais no Colégio Manoel Novaes. São elas: a 

apreciação teatral dentro e fora do ambiente escolar; a utilização do teatro como estratégia de 

ensino e avaliação em outras disciplinas do currículo; bem como os trabalhos 

interdisciplinares que compõem o leque de ações desenvolvidas paralelamente às aulas de 

Teatro.   

Na conclusão, retomo sinteticamente as questões discutidas ao longo da 

dissertação sobre o ensino de Teatro no Ensino Médio. Proponho também reflexões e 

mudanças de atitudes do docente em sua prática, bem como a incorporação crítica da 

especificidade no ensino de Teatro, que podem redundar em novas posturas e novas práticas 

didáticas e metodológicas no cotidiano das salas de aula. Vale ressaltar que as conclusões aqui 

apresentadas não possuem a pretensão de esgotar a temática, mas, prioritariamente, de 

contribuir com o debate acerca das questões sobre o ensino de Teatro no nível médio, como 

também servir de estímulo para iniciativas que visem superar dificuldades similares às 

explicitadas nesta dissertação, colaborando, assim, positivamente para transformar o ensino e 

a educação.  

Desta forma, esta pesquisa pretende relatar possibilidades de ações desenvolvidas 

pelo projeto O Teatro na Escola e suas transformações ao longo destes anos e a sua relação 

com a comunidade escolar, ou seja, com os alunos, professores, coordenação e direção da 

escola.  Compreender estes processos de transformação para acomodação do projeto é uma 

tentativa de delinear as ações de sustentabilidade das atividades teatrais no ambiente escolar. 
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2 A ESCOLA E O TEATRO 

 
 

"Se você faz planos para um ano, semeie arroz.                     
Se faz planos para dez anos, plante árvores.                    

Se faz planos para cem anos, eduque, instrua o povo." 

(Provérbio Chinês) 

 

 

2.1  O TEATRO E A EDUCAÇÃO: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

 

“O teatro é tão velho como a humanidade” (BERTHOLD, 2000: 01) e desde a sua 

origem na tradição greco-romana é reconhecido como manifestação artística capaz de instruir 

e educar, uma vez que “a razão correta e a boa vontade são os pilares do primeiro sistema 

moral que encontra expressão no teatro” (GASSNER, 1974: 24). Vai mesmo além, pois 

“suscitando terror e piedade, opera a purgação própria a tais emoções, por meio de um 

equilíbrio que confere aos sentimentos um estado de pureza desvinculado do real vivido.” 

(BRANDÃO, 1984: 14). Ao longo da história da civilização ocidental constata-se que o teatro 

esteve presente em todas as sociedades e períodos, tanto como entretenimento como, às vezes, 

instrumento de educação. Mesmo em civilizações de diversas origens e tradições, o teatro 

possui seu reconhecido lugar como a arte que fala da existência humana, como na China e no 

Japão, onde as peças mais tradicionais possuem ainda o cunho catártico e instrutivo das 

encenações medievais européias. Nas sociedades tribais, ele surge na forma do ritual que 

regula e orienta a vida comunitária. (GASSNER, 1974; BERTHOLD, 2000). 

Desde a Grécia antiga já era reconhecido o potencial educativo do teatro em 

relação aos seus espectadores, se para isso fosse bem orientado, propiciando a oportunidade 

de aprendizado e crescimento. As artes também estavam presentes no currículo grego de 

educação com a dança e a música, que era compreendida num sentido mais amplo, “incluía 

tudo o que vinha com as atividades presididas pelas nove Musas; daí que a poesia, o drama, a 

história, a oratória, a ciência, assim como a música no sentido mais limitado, chegassem na 

extensão deste termo.” (MONROE, 1972: 45) Porém, somente a partir do final do século XIX 

e início do século XX é que o teatro passou a ser reconhecido como instrumento de evolução 
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e crescimento também para aqueles que nele atuavam. Com os estudos da epistemologia 

genética de Jean Piaget, especialmente em seu trabalho A Formação do Símbolo na Criança, 

fica evidenciado que por meio do jogo dramático o ser humano estrutura o conhecimento de si 

mesmo, dos outros e do mundo circundante desde a mais tenra idade (PIAGET, 1978).  

A valorização do faz-de-conta infantil e o respeito à infância e à juventude em 

suas características intrínsecas já haviam sido defendidos por Jean Jacques Rousseau – 1712 -

1778, conhecido como o “pai” da pedagogia contemporânea (CAMBI, 1999: 342-355) - desde 

o séc. XIII, quando “pela primeira vez, a educação encontra sua finalidade, o seu processo e 

os seus meios totalmente dentro da vida e da experiência da criança” (MONROE, 1972: 268). 

Assim, tem origem os movimentos de renovação da pedagogia do século passado que 

fundamentam as teorias dos jogos dramáticos infantis (SLADE, 1978) e dos jogos teatrais 

(KOUDELA, 1984), como conteúdos teatrais adequados aos processos teatrais em ações 

educativas desde a mais tenra idade. 

Os novos rumos do teatro contemporâneo também darão suporte à prática do 

teatro no ambiente escolar por meio das propostas de Viola Spolin, de utilização dos jogos 

teatrais e da improvisação para a construção do conhecimento cênico (1979; 1999; 2201); das 

propostas de Augusto Boal, de um teatro feito por atores e não-atores que queiram expressar-

se através do teatro (1977; 2005); de Bertold Brecht (1964), com sua proposta das peças 

didáticas e também pelos estudos metodológicos da professora Ingrid Koudela (1992; 1996), 

que perpassam os jogos teatrais e as peças didáticas. 

       Em nosso país, as primeiras iniciativas para o ensino do teatro ocorreram com a 

implantação das escolas jesuíticas, como afirma Sábato Magaldi: “As primeiras manifestações 

cênicas no Brasil cujos textos se preservaram são obra dos jesuítas, que fizeram teatro como 

instrumento de catequese” (1978:16). Com os jesuítas, que tinham no padre José de Anchieta 

seu exemplo máximo, foram amplamente utilizadas a dramatização e a criação de peças com 

fins catequéticos e educacionais. Esta teria sido então a primeira experiência de teatro com 

fins pedagógicos inaugurada no Brasil. “A moral religiosa católica era passada pelas 

teatralizações, que, interpretadas pelos próprios índios, buscavam facilitar a assimilação da 

nova cultura de forma vivenciada” (grifo do autor) (CARVALHO, 1989: 169-170).  

A educação brasileira ainda tem muito da escola tradicional, herança que nos 

legaram os jesuítas nos tempos da colonização, quando mantinham um ensino dogmático – 

baseado apenas na visão da Igreja – trabalhado numa perspectiva linear, tendo como 

referência os pressupostos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Mesmo depois do 
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ensino não ser mais exclusividade da Igreja Católica e, por conseguinte, não estar mais sob a 

orientação jesuítica, os métodos, na sua grande maioria, ainda permanece tradicionais, com 

currículos que em muito permitem apenas o ensino de Artes Visuais, este implantado 

oficialmente com a chegada da Missão Francesa, no início do século XIX, com a criação da 

Escola Nacional de Belas Artes (BARBOSA, 1978, p. 16).  

Sabe-se, através de relatos de estudantes e professores, que a prática do teatro na 

escola se deu de modo espontâneo, em vários estabelecimentos de ensino isoladamente. Isso 

ocorreu até a década de 60 do século XX, quando passaram a ser comuns em alguns ginásios 

e colégios as aulas de arte dramática, disciplina implantada pela Lei nº 4.024/61. Com o golpe 

militar de 1964, a prática do teatro foi considerada perigosa, e muitas escolas foram fechadas 

e seus professores aposentados, como diz Marli Bonome, pesquisadora brasileira do teatro na 

educação, em entrevista concedida a Ricardo Japiassu: 

 

Com a repressão imposta pelo golpe militar de 1964, os movimentos 
renovadores foram interrompidos. O teatro ficou rotulado como perigoso 
inimigo público e as aulas de artes dramáticas, nessas escolas, mesmo na 
década de 70, não eram ignoradas pelo regime militar – que exigia que os 
textos teatrais trabalhados nessas escolas fossem previamente encaminhados 
ao Departamento de Censura Federal. Em 1968, escolas foram “invadidas” e 
“fechadas” e muitos professores aposentados com base no Ato Institucional 
nº 5 e na Lei de Segurança Nacional. (JAPIASSU, 2001, p. 49-50).  

 

Em 1971, foi publicada a Lei nº 5.692 que instituiu a integração das diferentes 

formas de expressão artística (teatro, música, artes visuais e dança) numa só disciplina 

chamada Educação Artística, considerada como atividade, uma vez que não era exigido que 

fossem atribuídas notas aos alunos. Desta forma foi instituída a polivalência, o que significa 

que um único professor teria que ter um domínio básico das diferentes linguagens artísticas, 

como o teatro, a música, a dança e artes visuais para dar uma iniciação artística aos alunos em 

todas elas. (BRASIL, 2000, p. 29). 

A partir dos anos 80, com congressos e encontros das associações de arte-

educadores no Brasil e a ampliação do ensino e pesquisa na área do ensino das artes nas 

grandes universidades brasileiras, o integracionismo - a junção de diferentes manifestações 

artísticas em uma única disciplina - e a polivalência, ou seja, um único professor capaz de 

ensinar todas as linguagens artísticas, foram repensados no ensino de Artes. Com o processo 

de redemocratização ocorrido nos anos 80, é que tem início a luta de todo o conjunto de 
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educadores para substituir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – de número 

5.692/71, por outra com novas regras para o ensino de 1º e 2º graus. Professores e 

pesquisadores influenciaram, então, novos posicionamentos, orientação e fundamentação para 

as propostas de ensino-aprendizagem em Arte.  

 

A partir de Congressos Nacionais e Internacionais sobre Arte e Educação, 
organizados pelas Universidades e pela Federação Nacional dos Arte 
Educadores do Brasil – FAEB (criada em 1987), passou-se então a discutir 
questões sobre cursos de Arte, nas diversas linguagens artísticas, da pré-
escola até a universidade, incluindo a formação de profissionais educadores 
que trabalhem com Arte. (BRASIL, 1999, p. 170). 

 

 

Assim, após um longo período de discussão, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.394 foi então promulgada em 1996, instituindo a obrigatoriedade do ensino da 

Arte em seu Artigo 26, §2º e a busca por suas especificidades, fazendo com que a Arte seja 

reconhecida como um conhecimento humano, cada vez mais fortalecido dentro da escola, 

com qualidade e “no mesmo patamar de igualdade com as demais disciplinas da educação 

escolar”. (BRASIL, 1999, p. 170). Esta lei é o instrumento legal de gerenciamento do atual 

sistema educacional brasileiro. 

O ensino de Arte e a busca das especificidades da disciplina têm também como 

suporte os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN, que valorizam em seu conteúdo e 

metodologia, no que diz respeito ao ensino das artes, a criação, a apreciação e a compreensão 

das linguagens artísticas: Dança, Teatro, Artes Visuais e Música. O Teatro, como as outras 

linguagens, está presente no currículo como forma de educação artística e estética do 

educando, visando o seu desenvolvimento expressivo e cultural. (BRASIL, 1999 e 2000). 

 

 

2.2  EM BUSCA DAS ESPECIFICIDADES DO ENSINO DO TEATRO  

 

É no momento histórico da passagem da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

5.692 de 1971 para a Lei nº 9.394 de 1996, que se localiza o objeto deste trabalho de 

pesquisa. A presente dissertação contém a descrição do processo de implantação de um 

projeto e seus desdobramentos que introduz aulas de Teatro em uma escola pública de Ensino 

Médio na cidade de Salvador, o Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, quando da 
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entrada em vigor da nova lei. 

A disciplina Educação Artística estava incluída como componente obrigatório da 

grade curricular de todos os estabelecimentos de ensino. Ela não fazia parte do rol de 

disciplinas do núcleo diversificado, isto significa que estaria assegurado o ensino de Educação 

Artística, não permitindo que fosse substituída por outras disciplinas, conforme esclarecia o 

Art. 7º da antiga LDB nº 5.692/71, que dizia “será obrigatória a inclusão de Educação Moral e 

Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no Decreto-lei nº 

869, de 12 de setembro de 1969”.  

Porém, durante a vigência da antiga lei, Educação Artística possuía caráter de 

atividade e não de disciplina, uma vez que a reprovação se daria apenas pela freqüência, e não 

por notas, e um único professor deveria trabalhar com todas as linguagens artísticas dentro do 

formato de duas horas/aulas semanais de 50 minutos cada, nas turmas do 1º Grau ao 2º Grau. 

Muitos eram os descontentamentos com relação às aulas de Educação Artística pelo corpo 

discente da escola. Um dos aspectos apontados como negativos diz respeito à falta de tempo 

proporcionada pela carga horária estabelecida para serem trabalhados os conteúdos das 

diversas linguagens propostas - Música, Teatro, Dança e Artes Visuais. Outro aspecto 

mencionado é a função polivalente do professor, obrigado a dominar as quatro linguagens 

artísticas diferentes sem, porém, possuir uma formação acadêmica adequada para este 

exercício profissional.   

No entanto, mesmo após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases, a 9.394/96, o 

antigo modelo de funcionamento foi mantido para atuais “aulas de Arte” em grande parte das 

escolas, algo que pode ser observado no contato com outros professores de Arte ao longo dos 

últimos anos e que me foi confirmado em entrevista por representante da Secretaria de 

Educação do Estado Bahia. Esta manutenção pode ser considerada como positiva, se for 

levado em conta o fato de que existem escolas da rede pública oficial do Ensino Fundamental 

e Médio que passaram a dispensar apenas uma hora/aula por semana de 50 minutos para Arte 

e apenas numa das séries do Ensino Médio, freqüentemente no 3º ano. 

Em entrevista com técnica da Secretaria de Educação, obtive a informação de que 

alguns dirigentes escolares têm, inclusive, excluído totalmente o ensino de Arte de suas 

unidades escolares. Esta atitude é um desrespeito ao proposto pela Lei 9.394/96 que institui a 

obrigatoriedade do ensino da Arte em seu Artigo 26, e faz com que a Arte seja reconhecida 

como uma área do conhecimento humano, cada vez mais fortalecido dentro da escola, com 

qualidade e “no mesmo patamar de igualdade com as demais disciplinas da educação 
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escolar”. (BRASIL, 1999 p.170). 

 Deste modo, a primeira grande motivação para o surgimento das aulas em 

formato de oficinas de teatro no Colégio Manoel Novaes nasce a partir da necessidade de sair 

do modelo de duas horas aula semanais, e com turmas mantidas com número elevado de 

alunos, o que impossibilitaria a execução plena de muitas das propostas a serem 

desenvolvidas em teatro no ambiente escolar. Esta situação tem o agravante das aulas 

acontecerem num ambiente inadequado, ou seja, é utilizada a própria sala de aula para o 

desenvolvimento das atividades e geralmente com um número excessivo de alunos por turma, 

entre 35 a 50 por sala, alunos estes que não estão necessariamente dispostos e interessados a 

participar das aulas de Arte.  Assim, o tempo destinado à preparação da sala de aula e com a 

estimulação da turma, reduz o tempo real das aulas. Esta carga horária não é satisfatória 

mesmo quando as aulas são geminadas. 

No caso específico do Colégio Manoel Novaes, as duas únicas aulas de Arte estão 

restritas ao terceiro e último ano do Ensino Médio o que compromete o desenvolvimento da 

disciplina, já que neste período o aluno tem como principal preocupação o ingresso na 

universidade. Por isso, as matérias mais importantes para o vestibular adquirem grande valor 

em detrimento a Arte, que passa a ser considerada como irrelevante. Anteriormente, as aulas 

de artes aconteciam no primeiro ano, onde os alunos recém-saídos do ensino fundamental 

estavam mais predispostos para a experimentação, o estudo e a sensibilização artística com 

maior disponibilidade interna para aquisição do conhecimento, ainda sem o direcionamento 

da preparação para os concursos vestibulares ou preocupados em se colocar no mercado de 

trabalho devido às necessidades econômicas, pessoal e familiar. Isto pode ser comprovado, no 

caso específico do Colégio Manoel Novaes, pelo grande número de alunos do primeiro ano 

que se inscrevem para as oficinas de artes. 

Esta redução na carga horária e a exclusão da disciplina de algumas séries do 

Ensino Básico vêm, inclusive, acarretando não apenas uma redução das atividades artísticas 

em muitas escolas públicas, com o comprometimento da qualidade das aulas, como também 

tem impossibilitado a muitos professores de Arte completar suas cargas horárias nas escolas 

em que trabalham, tendo que se deslocar para várias outras unidades, ou ficar como 

excedentes, à disposição da Secretaria de Educação, vendo assim ser comprometida a sua 

carreira dentro do magistério público.  

Assim, há uma contradição, pois ao mesmo tempo em que houve uma mudança na 

legislação e nas orientações pedagógicas que estimulam o ensino das Artes e o respeito às 
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suas especificidades1, percebe-se que falta a esta legislação em vigor, mecanismos de 

aplicação e regulamentação quanto à carga horária e aos espaços dentro das unidades 

escolares para que se dê, de fato, o desenvolvimento das áreas artísticas. Seria necessário, 

portanto, complementar a legislação em vigor no que refere as questões: alteração no formato 

das aulas e em sua carga horária, espaço e materiais adequados para a realização das mesmas 

e mudança na carga horária dos professores de Arte para que as escolas pudessem comportar 

o ensino das artes como proposto nos PCN. Infelizmente, a aplicação de leis nem sempre 

ocorre imediatamente depois de sua promulgação, sendo necessário empreender algum 

trabalho e despender tempo para que se crie a infra-estrutura necessária para que isso 

aconteça. 

Talvez seja por isso que algumas boas propostas já foram iniciadas, mas não 

conseguiram sobreviver por muito tempo. Como exemplo destas iniciativas, pode ser 

lembrado o caso citado nos PCN da proposta de Villa Lobos para o ensino da música que não 

vingou: “Esse projeto constitui referência importante por ter pretendido levar a linguagem 

musical de maneira consistente e sistemática a todo o país.” (BRASIL, 2000: 26). Também as 

idéias de Anísio Teixeira para a criação dos Centros de Convivência que favoreciam a prática 

e o ensino das artes (ROCHA, 1992) não tiveram melhor sorte. Acredito que estas boas 

propostas não se mantiveram em atividade por muito tempo exatamente porque não foram 

criadas condições para tal, como infra-estrutura básica nas escolas para acolher estes projetos.  

Para garantia de manutenção de novos projetos deveria haver também uma 

preocupação constante com a formação continuada dos professores e a conscientização de 

todos os trabalhadores em Educação, desde os secretários de educação até os funcionários de 

limpeza, sobre a importância dos mesmos. Seriam necessárias também políticas educacionais 

que de fato operassem mudanças dentro do funcionamento interno das secretarias e suas 

unidades escolares como, por exemplo, a criação de planos efetivos de cargos e salários, que 

valorizassem a carreira do magistério. Como afirma Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da 

Autonomia. 

 

O professor tem o dever de dar aulas, de realizar sua tarefa docente. Para 
isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as 
quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as 

                                                 
1O que é específico da Arte no Ensino Médio está disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais nos seguintes 
termos: “Que os alunos aprendam de modo sensível-cognitivo e predominantemente, as competências arroladas 
neste texto: realizar produções artísticas e compreendê-las; apreciar produtos de arte e compreendê-los; analisar 
manifestações artísticas, conhecendo-as e compreendendo-as em sua diversidade histórico-cultural”. (BRASIL, 
1999, p. 174)  
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condições são de tal maneira perversas que nem se move. O desrespeito a 
este espaço é uma ofensa aos educandos, aos educadores e à prática 
pedagógica. (FREIRE, 1996, p.66). 

 

Por isso reforço esta crítica às mudanças propostas pela Lei de Diretrizes e Bases 

9.394/96: é preciso que sejam criadas condições e infra-estrutura adequada que garantam sua 

aplicabilidade, caso contrário, corre-se o risco das idéias, por melhores que sejam, não se 

concretizarem plenamente.  Aliás, este parece mesmo ser um fato recorrente, pois Ana Mae 

Barbosa, em seu livro “Teoria e Prática da Educação Artística”, já havia afirmado quando da 

entrada em vigor da antiga Lei nº 5.692 de 1971 que:  

 

 

                     Talvez a distância que separa a bela Lei de Diretrizes e Bases da crua 
realidade da práxis do ensino das artes seja exatamente o espaço que 
ocupam as dúvidas e incertezas, por ainda faltarem mecanismos precisos de 
implantação e sustentação que garantam a sua plena aplicabilidade. 
(BARBOSA, 1975, p.111).   

 
 
 

Este texto pode ser perfeitamente adequado ao momento presente, mesmo tendo 

sido escrito há 31 anos. Hoje, com a mesma carência de recursos para a implantação e 

aplicação da Legislação no País e pelas condições que o professor enfrenta para ministrar suas 

aulas, neste caso a de Artes, torna-se quase inviável a aplicabilidade da disciplina. A educação 

é uma área que historicamente esteve relegada à sua própria sorte e, sendo assim, creio que 

ainda vamos levar um longo tempo para termos uma educação decente, democrática e de 

qualidade, que seja acessível a todos.  

Um outro ponto importante e também controverso a ser destacado é a questão da 

polivalência. Se durante a vigência da 5.692/71 as aulas de Educação Artística eram 

ministradas por um único professor que deveria desenvolver atividades nas linguagens de 

Música, Teatro, Dança e Artes Visuais, segundo a nova proposta, inserida na Lei de 1996 - 

que credito como sendo uma conquista dos professores dos cursos de Licenciatura específicas 

das grandes universidades - deveriam ser oferecidos espaços e condições para que todas as 

artes propostas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e que compõe a disciplina Arte 

pudessem ser desenvolvidas nas escolas. Mas não foi isso o que aconteceu, pois na maioria 

das escolas públicas no Estado da Bahia é o antigo modelo polivalente, com forte 

predominância das atividades de Artes Visuais, que ainda continua a dominar. Professores de 

qualquer uma das linguagens, Teatro, Música, Dança e Artes Visuais, além dos ainda 
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formados nos cursos de Educação Artística que continuam a funcionar regularmente em 

Salvador, São Paulo e em outras capitais, podem assumir uma mesma disciplina, Arte, após 

serem aprovados em concurso público. Não há uma distribuição das linguagens dentro do 

currículo e, conseqüentemente, uma demanda por professores específicos de cada uma delas.  

Há ainda um outro fator agravante: dos professores que assumem a disciplina 

Arte, muitos são de outras disciplinas do currículo (História, Matemática etc.), que passam a 

dar aulas de Educação Artística porque não conseguiram completar a carga horária de 

trabalho nas disciplinas de origem. Nas escolas da periferia das grandes cidades, como 

Salvador, e, principalmente, no interior do estado, esta situação pode mesmo ser uma 

constante, conforme relato de uma funcionária da equipe do Ensino Médio da Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia. (Entrevista realizada em 20 de setembro 2006). 

Não existem professores de arte qualificados em quantidade suficiente para 

assumirem as aulas. Esta prática é nociva para a disciplina em fase de fortalecimento e que se 

vê nas mãos de professores que muito provavelmente desenvolverão atividades recreativas e 

de caráter festivo para animação das datas comemorativas do calendário que vão de encontro 

ao que está proposto nos novos Parâmetros Nacionais. 

A questão da polivalência ainda está profundamente relacionada à escolha do 

nome dado às atividades artísticas na escola e ao nome da disciplina que atualmente compõe a 

grade curricular do Ensino Básico. Consta no Artigo 26 da lei 9 394/96 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que “O ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos.” (GROSSI, 1997, p.27). Conforme esclarecimento na própria lei, o nome 

da disciplina é Arte, que quer assim designar de forma geral a expressão usada para o ensino 

do desenvolvimento cultural no conhecimento humano. Porém, é grande a confusão causada 

por um nome único que pretende designar, no mínimo, quatro diferentes linguagens artísticas: 

o Teatro, a Dança, as Artes Visuais e a Música. E sem haver explicações posteriores de como 

estas áreas artísticas ocupariam um mesmo espaço físico-temporal na sala de aula, o que faz 

com que, na prática, o antigo modelo da polivalência continue. 

Japiassu (2001) destaca um sério incidente ocorrido durante os debates que 

antecederam a promulgação da LDB 9.394 em 1996 e que determinaram esta confusão. Os 

termos da nova lei estavam sendo discutidos democraticamente pela Câmara Federal, por 

diversos setores da população ligados à educação (inclusive a FAEB – Federação de Arte-

Educadores do Brasil), quando o senador Darcy Ribeiro, de modo arbitrário e alegando 

inconstitucionalidade de vários artigos do documento em discussão, lança um parecer de nº 
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30/96, que é aprovado pelo Senado em 14 de fevereiro de 1996, o que comprometeu os 

termos finais da nova LDB e o processo democrático que estava em andamento naquele 

momento. E ele completa: 

 

O fato de constar no parágrafo 26 do texto da nova LDB a expressão 
‘ensino da arte’ sem o ‘s’ faz com que sejam possíveis diferentes leituras 
de seu significado. O duplo sentido, no caso, pode significar tanto ensino 
das artes plásticas ou visuais como ensino das diversas formas de 
expressão e linguagens artísticas. (JAPIASSU, 2001, p.52). 

                                                                                                                                                       

O texto anterior ao substitutivo proposto pelo senador Darcy Ribeiro era o que 

esclarecia no seu artigo 33, segundo parágrafo que: “entende-se por ensino de arte os 

componentes curriculares pertinentes às artes musicais, plásticas, cênicas, desenho e demais 

formas de manifestação artística”. (FERRAZ e FUSARI, 1995, p.28). Com esta substituição, 

não fica claro quais são as linguagens artísticas a serem trabalhadas nas escolas básicas e que 

têm causado confusão e justificado a exclusão, por exemplo, do Teatro e da Música da sala de 

aula. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais fazem o reconhecimento das linguagens 

artísticas como componentes da disciplina Arte, quando apresenta os objetivos, conteúdos e as 

propostas metodológicas a serem desenvolvidas em cada uma destas linguagens a partir do 

Ensino Fundamental até o Ensino Médio. No texto é evidente a proposta de fortalecimento da 

experiência sensível e inventiva dos estudantes, o exercício da cidadania e da ética construtora 

de identidades artísticas. “Esse fortalecimento se faz dando os conhecimentos de arte 

desenvolvidos na educação infantil e fundamental em música, artes visuais, dança, e teatro, 

ampliando saberes para outras manifestações, como as artes audiovisuais.” (BRASIL, 1999, 

p.169). 

 Pode-se observar o reforço da definição nos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN, quando da leitura de três outros artigos, na própria Lei 9.394/96, da ampliação do 

sentido de Arte para artes, que reconhece assim o fato de que mais de uma das linguagens 

artísticas deve estar presente no currículo escolar da educação básica. Destaco dois destes 

artigos: 

 

- seção III art.32, item II que versa sobre uma das funções específicas do Ensino Fundamental 

como sendo :  

 



 24

                [...] a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes (grifo meu) e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; 

 

- E na seção IV, art.36, item I, que, para o Ensino Médio, diz:  

 

[...] destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do       
significado da ciência, das letras e das artes (grifo meu); o processo 
histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa 
como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício de 
cidadania. 
 

No entanto, o que ficou designado como nome da disciplina foi apenas Arte, e este 

importante esclarecimento sobre as diferentes linguagens que a compõem não permaneceu na 

LDB 9.394/96. Com isso, há que se concordar com Japiassu quando afirma: “Ainda que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais sinalizem o sentido da especificidade das formas de 

expressão artísticas abrangidas pela expressão arte, neste (caso artes), a reconstrução do 

espaço das artes na educação básica nacional permanece um desafio.” (JAPIASSU, 2001, 

p.52-53). 

 Este parece ser mesmo um grande desafio, o de colocar em prática as 

especificidades de cada linguagem artística e não apenas de uma delas. Convencer diretores 

de escolas, coordenadores pedagógicos e os próprios técnicos da Secretaria de Educação que 

desconhecem - ou não querem reconhecer a lei em vigor - é uma tarefa árdua e solitária para o 

professor que assume estas aulas. Neste caso, a lei acaba por refletir bem a realidade, pois o 

nome Arte se remete comumente muito mais às artes visuais, do que as demais atividades 

artísticas. E é exatamente a predominância do ensino das Artes Visuais que tem prevalecido 

nos diversos estabelecimentos de ensino de Salvador.  

O relato que se ouve de professores, diretores, coordenadores e alunos são que as 

Artes Visuais dominam o ensino das artes nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, e as 

atividades de Música, Teatro e Dança vão acontecendo de forma esporádica, condicionada e 

dependente de uma possível condição física, humana e material favorável que a escola 

disponha. Destaca-se ainda que até o Desenho Geométrico, que não faz mais parte dos 

conteúdos artísticos a serem ministrados em sala de aula, ainda está presente em alguns 

currículos de nossas escolas. 

As controvérsias quanto ao nome da disciplina existem também em relação à 

nomenclatura do trabalho com Teatro que é realizado na escola. Uma nomenclatura para as 
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atividades teatrais que seria possível e historicamente estaria mais de acordo com a tradição 

do teatro na escola seria Arte Dramática. Porém, este título poderia direcionar o objetivo da 

disciplina unicamente para a formação do ator profissional, o que não é o caso. Richard 

Courtney usa a expressão Educação Dramática, numa proposta em que toda a educação seria 

repensada a partir das atividades teatrais, (COURTNEY, 1980, p.19).  

Artes Cênicas, Drama Criativo, Expressão Dramática são também nomes 

levantados por Olga Reverbel. Apesar de a autora distinguir Teatro do Teatro na Educação, 

ela ressalta que o mais importante não é a controvérsia com relação ao nome, e sim o fato de 

que mais vale ensinar Teatro. (REVERBEL, 1997, p.165). Conclusão com a qual plenamente 

de acordo. A grande questão por trás da escolha do nome parece estar, de fato, no 

encaminhamento dado às atividades teatrais que podem tender mais para o lado artístico ou 

para o caráter formativo geral do ser humano. Por isso, concordo com a professora Ingrid 

Koudela, quando se refere às atividades do teatro afirmando que, apesar dos diferentes 

objetivos e metodologias para o uso das atividades dramáticas, não resta dúvida quanto a qual 

disciplina estas atividades pertencem: ao Teatro. (KOUDELA, 1984, p.17-25). 

Dessa forma, Teatro é o nome da linguagem artística da expressão humana e 

estética e do conhecimento historicamente estudado e desenvolvido em diversas culturas e 

sociedades ao longo dos séculos, e também das atividades que são desenvolvidas junto aos 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Dentro ou fora da escola é a mesma linguagem e 

são os mesmo recursos expressivos e estéticos que se pretende cultivar e desenvolver nos 

indivíduos e cidadãos, sejam alunos ou não de estabelecimentos regulares de ensino. Esta 

linha de pensamento também associa-se a algumas correntes do teatro contemporâneo que 

pretendem levar o teatro para outros espaços, além dos palcos tradicionais, diminuindo a 

distância entre quem faz e quem assiste teatro e democratizando assim  esses fazeres, como é 

o caso das peças didáticas de Bertolt Brecht e das propostas do Teatro do Oprimido, de 

Augusto Boal.  

Portanto, é a busca pelo espaço humano, pedagógico, físico e institucional das 

especificidades do ensino do Teatro e das práticas teatrais no Ensino Médio que se pretende 

abordar com a experiência de dez anos de funcionamento das oficinas de Teatro no Colégio 

Manoel Novaes. Experiência pautada no reconhecimento da importância do Teatro para a 

construção de cultura e conhecimento humano, como também pelos fatores psicossociais 

envolvidos na experiência do fazer teatral. Fatores comprovados pela própria história da 

civilização. Pois não é difícil recuar no tempo histórico e compreender a importância das artes 

dramáticas para o desenvolvimento da expressão no ser humano.  
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Talvez seja por toda a dificuldade encontrada na conquista destes espaços de 

atuação, e comprovadamente no caso especifico do Colégio Manoel Novaes, que se torna 

importante apresentar e discutir aqui o que foi realizado ao longo destes anos. A falta de 

regulamentação e mecanismos de implantação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, gerou 

entendimentos múltiplos no corpo educacional e visões muitas vezes distorcidas sobre o 

ensino do Teatro nas escolas. Com isto, muitas vezes são os profissionais da educação - desde 

técnicos da Secretaria de Educação, passando por diretores de Escola e coordenadores 

pedagógicos, chegando mesmo até aos professores de outras disciplinas - que insistem em 

negar a obrigatoriedade do ensino da Arte. E que em alguns momentos reagem de forma 

intransigente e autoritária, dificultando ainda mais a criação e o desenvolvimento de projetos 

e trabalhos nas diversas linguagens artísticas, principalmente em Teatro, Música e Dança. 

Raras são as escolas que se abrem para experiências que respeitem a especificidade do ensino 

das artes.  

A falta de atividades teatrais nas escolas passa pela constatação de que leis 

escritas e promulgadas não são suficientes para que aconteça uma aula de boa qualidade, 

independente da disciplina. Enquanto cultura, o teatro precede de uma tradição na sua 

compreensão e prática. É o exercício e a permanente experimentação que garantirão o seu 

espaço na escola. Ora, para garantir este espaço e a constante experimentação são precisas 

condições físicas, humanas e materiais que não se dão por decreto. É preciso que as escolas 

abram suas dependências para professores qualificados aprovados em concursos públicos e 

que sejam dadas condições mínimas de trabalho a eles. 

Não se espera que pesquisas em Física se dêem sem os aparelhos necessários às 

experiências, nem se espera que veterinários trabalhem sem os materiais necessários para 

prevenção e curas de doenças. Mas é comum esperar que professores que lecionem na mais 

absoluta falta de infra-estrutura sejam criativos o suficiente para desenvolver um bom 

trabalho. Contraditório é o ambiente escolar onde, dentro deste pensamento, aquele que 

denuncia a falta de condições é tido como não-criativo. Uma inversão de valores que pode 

retardar ainda mais a conquista por espaços adequados para a prática artística de qualidade 

nas escolas. 

Muitos são os professores, de diversas disciplinas, que se encontram depressivos 

ou completamente desmotivados com esta condição e, como dado agravante, alguns ainda são 

tidos como responsáveis por esta situação. Em recente seminário apresentado pela Associação 

de Professores Licenciados da Bahia – APLB, na capital e no interior do Estado, discutia-se e 

buscava-se soluções para o problema de grande número de docentes fora da sala de aula, 
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ocasionando déficit nas atividades cotidianas, por depressão, ocasionada pelas condições a 

que são submetidos os professores da Rede Pública de Ensino. Porém, poucos são os que 

pensam em chamar seriamente à responsabilidade os políticos, Ministério, secretarias e 

conselhos de Educação pela atual condição da escola pública. O que é um despropósito 

denotando uma falta de conhecimento sobre as instâncias do poder público, responsáveis em 

primeiro momento pela educação. Condições de trabalho, respeito às especificidades do 

ensino do Teatro e a qualificação dos profissionais que assumem as aulas de Arte são o 

mínimo que se poderia esperar das escolas da rede pública. 

A organização desta infra-estrutura básica de trabalho, que deve existir para o 

bom desenvolvimento de propostas pedagógicas e educacionais, é condição a ser oferecida em 

qualquer ambiente escolar e essa questão tem sido pesquisada e apresentada, inclusive, em 

estudos recentes na área de educação. Antoni Zabala (1998) identifica três condições básicas 

para um bom trabalho: os tipos de agrupamentos, o espaço e o tempo das aulas. A 

organização destes itens torna-se fundamental e reveladora em uma proposta educacional de 

qualquer escola, seja ela tradicionalista ou não. Deste modo Zabala descreve o que é 

tradicional com relação às disciplinas convencionais do núcleo comum: 

 

        Uma vez que a forma de ensino é transmissora e uniformizadora, os tipos 
de agrupamentos podem se circunscrever às atividades de grande grupo. 
Pelo mesmo motivo, a distribuição do espaço pode se reduzir à 
convencional de uma sala de grupo, com uma organização por fileiras de 
mesas ou classes. Quanto ao tempo, não é necessário adequá-lo a outros 
condicionantes à parte dos organizativos; portanto, é lógico estabelecer um 
módulo fixo para cada área com duração de uma hora. (ZABALA, 1998, 
p.48). 

 

E assim, com grandes grupos de alunos em sala de aula, alinhados em fileiras e 

com apenas uma hora/aula de cada disciplina, durante os dias letivos semanais, funcionam a 

grande maioria das nossas escolas públicas ou privadas. Porém, se trazemos este modelo para 

as aulas de Música, Teatro e Dança, veremos que há uma total inadequação para o 

desenvolvimento dos conteúdos específicos destas linguagens artísticas. Apesar de serem 

igualmente inadequadas ao ensino e trabalho com Artes Visuais, é fácil perceber como esta 

linguagem pode melhor adaptar-se a esta situação do que as demais. Este, talvez, seja um dos 

fatores que colaboram para a prevalência das Artes Visuais dentro do ensino das artes.  

Formas de agrupamento, o espaço e o tempo são, deste modo, considerados como 

fundamentais para a garantia do bom funcionamento das aulas de Arte tornando-se a base das 
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especificidades que precisam ser reconhecidas e negociadas na escola entre os professores, a 

direção, a coordenação pedagógica e a Secretaria de Educação. 

É necessário estar atento no que diz respeito ao grupo de estudantes que 

compõem uma turma para as aulas de artes. Estes devem estar de acordo com as 

especificidades de cada uma das linguagens que não podem acontecer de forma satisfatória 

com grande quantidade de alunos por sala. Com o espaço, ou seja, as tão almejadas salas-

ambiente de artes, e não apenas para garantir a realização das atividades corporais, mas 

também para que possa haver o respeito a todas as atividades e disciplinas indistintamente. 

Valendo reforçar a importância de um lugar adequado para as aulas de Teatro, 

invariavelmente interrompida pela clássica cena que talvez seja clichê, de tão comum, mas ao 

mesmo tempo se torna ilustração do que geralmente acontece nas escolas: a situação 

desconfortável que fica o professor de Teatro vendo a sua aula interrompida, às vezes mais de 

uma vez, por um colega da sala ao lado que reclama do barulho da sua aula. Esta é uma 

situação que demonstra a clara importância da conquista de um ambiente adequado às aulas 

de Arte-Teatro.  

Finalmente, com relação ao tempo destinado a esta aula, pois dentro de uma carga 

horária tradicional, só os minutos que são consumidos na organização a sala para as atividades 

teatrais possam acontecer já são por si desmotivadores de qualquer atividade mais elaborada. 

Aqui vale a ressalva do cuidado que se deve ter em não criar soluções unificadoras e 

padronizadas demais para a Arte, ou as artes na escola. Pois no quesito tempo, as 

especificidades entre elas podem divergir bastante. Em Música, por exemplo, uma hora-aula 

por semana pode ser suficiente para o aprendizado de um instrumento, porém, é claro, para 

um grupo reduzidíssimo ou, de preferência, em aula individual, modelo este que pode ser 

observado no ensino de Música na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, no 

próprio Colégio Manoel Novaes e em centros de ensino musical. 

Para o Teatro, outros fatores deveriam ser levados em conta para a definição do 

espaço – tempo – grupo das aulas como, por exemplo, a faixa etária dos estudantes. O fato de 

serem crianças ou adolescentes também é determinante para a organização das atividades. 

Sem contar que, com os grupos mais avançados, em períodos que antecedem a apresentação 

de peças é natural que haja uma necessidade de intensificar os períodos de ensaio. Neste 

momento, surge mais um desafio a ser superado pelo professor para equilibrar situações 

intrínsecas à atividades teatrais, como os jogos de expressão vocal e as brincadeiras em grupo, 

dentre outras, com as condições  que são oferecidas pela escola, como exemplo a flexibilidade 

da carga horária  para atender às necessidades do grupo e da disciplina. Neste caso, não 



 29

apenas o professor, como também a direção da escola, com suporte da Secretaria de 

Educação, deveria estar junto buscando soluções que garantissem o bom funcionamento das 

aulas. Porém, muitas vezes, o professor é uma voz única dentro do ambiente escolar, faltando-

lhe o apoio e a compreensão da administração escolar.  

Vale ressaltar que a implantação por parte dos órgãos oficiais de soluções 

uniformizadoras, porém de fácil implantação e regulação legal deveriam respeitar as 

características de cada linguagem artística. A avaliação da especificidade de cada disciplina 

ministrada nas unidades escolares, deveria garantir condições para o seu pleno 

desenvolvimento. Atitudes generalistas não vão garantir o sucesso de novos projetos, podendo 

ser inibidoras em algum momento das atividades artísticas no ambiente escolar. A 

compreensão da especificidade de cada disciplina contribuiria para minorar as diferenças: 

Teatro não funciona igual à Música, que não tem as mesmas necessidades que as Artes 

Visuais que, por sua vez, precisa de um contexto tempo-espacial diferente da Dança. 

Daí a importância dos estudos de Antoni Zabala (1998, p.75), e de outros 

pesquisadores que venham corroborar a constatação de que o número de alunos por turma, o 

espaço adequado para a realização das atividades artísticas e o tempo destinado às aulas - no 

caso aqui, especificamente das Artes Cênicas - são os pilares de sustentação para o 

desenvolvimento das propostas pedagógicas contidas nas próprias orientações pedagógicas 

oficiais e que se pretendam ser realmente inovadoras e construtoras de uma nova educação 

pública, voltada para a estética da sensibilidade, a política da igualdade e a ética da 

identidade, como versam os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (1999, p.75-

80). 

 

A prática administrativa e pedagógica dos sistemas de ensino e de suas 
escolas, as formas de convivência no ambiente escolar, os mecanismos de 
formulação e implementação de políticas, os critérios de alocação de 
recursos, a organização do currículo e das situações de aprendizagem, os 
procedimentos de avaliação deverão ser coerentes com os valores estéticos, 
políticos e éticos que inspiram a Constituição e a LDB, organizados sob três 
consignas: sensibilidade, igualdade e identidade. (grifo do autor) 
(BRASIL, 1999, p.75). 

 

Portanto, se estas considerações com relação a tempo, espaço e agrupamento de 

alunos são relevantes para o ensino todas as demais disciplinas do currículo, quando se trata 

de aulas de Arte-Teatro assumem um caráter determinante para seu bom funcionamento. Mas, 

infelizmente, não é bem isso que tem acontecido, essas condições não são oferecidas em todas 

as escolas, o que faz com que sejam conquistadas com muito empenho e através de duras 
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negociações, levadas a cabo pelo professor, tornando-se o grande agente da concretização das 

propostas contemporâneas para o ensino das artes. 

Deste modo, é difícil refutar a constatação de Japiassu sobre a realidade das 

escolas públicas após sua pesquisa de Mestrado em uma destas instituições públicas de 

ensino: 

 

               Na rede pública, não é difícil constatar que o gerenciamento autoritário das 
unidades de ensino, a carência de espaços adequados para o trabalho com 
as artes, a superlotação das classes, as instalações escolares precárias e os 
baixos salários pagos aos trabalhadores da educação têm afugentado a 
competência profissional (isso não só com relação ao ensino das artes). 
Contudo, por outro lado, as pressões sociais e políticas da economia de 
mercado em processo de globalização e automação crescentes passaram a 
exigir a formação multilateral do educando, sinalizando a valorização do 
teatro e das artes na escolarização dos sujeitos. (JAPIASSU, 2001,p. 53). 

 

Todavia, seria leviano considerar que não existem mais profissionais competentes 

na escola pública. É ainda a resistência, a dedicação e o trabalho árduo destes profissionais da 

educação que mantêm o funcionamento das instituições públicas de ensino. Casos isolados de 

ações positivas geralmente ficam limitados às suas unidades escolares, não possuindo espaços 

apropriados para sua divulgação, ficando assim sem o devido reconhecimento.  Seria um 

equívoco esquecer de creditar a transformação positiva e a valorização do ensino das artes nas 

escolas às organizações de arte-educadores a exemplo da AAESP – Associação dos Arte-

Educadores do Estado de São Paulo2 - e à FAEB – Federação dos Arte-Educadores do Brasil. 

Importância reconhecida nos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, ao se falar 

da dedicação da FAEB que “continuou estudando e atuando para que a arte se tornasse um 

conhecimento cada vez mais fortalecido na educação, com qualidade e no mesmo patamar de 

igualdade com os demais conhecimentos humanos presentes na escola básica” (BRASIL, 

1999, p. 92). Sendo esta também parte da busca pelas especificidades no ensino do teatro, que 

vai além da demanda por espaços físicos e recursos materiais.  

Esta é uma longa contenda também pedagógica, que vem sendo construída a partir 

da discussão entre duas correntes distintas no ensino das artes: o contextualismo e o 

essencialismo. E é com esta última linha de pensamento que a pesquisa se propõe alinhar, 

uma vez que a justificativa para o ensino do teatro no Colégio Manoel Novaes se dá pela 

possibilidade de desenvolvimento dos conteúdos e metodologias que lhe são próprios, e não 

                                                 
2 Associação da qual fui participante ativa em diversos encontros e seminários durante a década de 80. 
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apenas para que o teatro sirva de suporte para o desenvolvimento dos conteúdos das outras 

disciplinas do currículo.3 

A professora Ingrid Koudela (1984) cita estas duas categorias de justificativas 

para o ensino das artes que vêm determinando sua função educacional. Uma delas é 

contextualista, “que enfatiza as conseqüências instrumentais da arte na educação e utiliza as 

necessidades particulares dos estudantes ou da sociedade para formular seus objetivos.” A 

esta visão opõe-se uma outra corrente, o essencialismo, que considera que a arte em si mesma, 

e não apenas pelas suas possibilidades instrumentais, tem uma importância vital para a 

existência e a cultura humana já que “o valor primeiro da arte reside na contribuição única 

que traz para a experiência individual e para a compreensão do homem.” (KOUDELA,1984, 

p.17 - 18). 

A duplicidade na abordagem do ensino das artes explicitada por Koudela foi 

posteriormente também desenvolvida por Japiassu que aponta inclusive um caráter evolutivo 

entre elas: 

 

As justificativas para o ensino do teatro e das artes na educação escolar, 
inicialmente de caráter contextualista ou instrumental, passaram a destacar, 
pouco a pouco, a contribuição singular das linguagens artísticas para o 
desenvolvimento cultural e o crescimento pessoal do ser humano, 
apresentando uma nova perspectiva para a apreciação do papel das artes na 
educação: a abordagem essencialista ou estética. Essa abordagem, diferente 
da perspectiva instrumental, defende a presença das artes no currículo das 
escolas como conteúdos relevantes para o a formação cultural do educando. 
O teatro e as artes, de acordo com essa abordagem, são concebidos como 
linguagens artísticas e suas especificidades estético-comunicacionais como 
sistemas arbitrários e convencionais de signos. Destaca-se a necessidade de 
apropriação pelo aluno das linguagens artísticas – instrumentos poderosos 
de comunicação, leitura e compreensão da realidade humana. O objetivo do 
ensino das artes, para a concepção pedagógica essencialista, não é a 
formação de artistas, mas o domínio, a fluência e a compreensão estética 
dessas complexas formas humanas de expressão que movimentam 
processos afetivos, cognitivos e psicomotores. (JAPIASSU, 2001, 24). 

 

 

Um outro estudioso e arte-educador que trata desta visão do ensino das artes é 

Vicent Lanier, que faz a distinção entre os referenciais sociais não-artísticos, que sustentam a 

inclusão das artes no currículo escolar, onde “a experiência com arte é meramente um meio 

para algum fim mais meritório, importante não por si mesma, mas como veículo”, o que ele 

defende como um avanço para um outro grau de valoração das atividades artísticas que devem 
                                                 
3 Os conteúdos especiíficos de Teatro que são trabalhados nas oficinas do Colégio Manoel Novaes estão 
descritos no item 3.2 desta dissertação. 
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se fundamentar em um conceito central forte vinculado a referenciais artísticos e não apenas 

instrumentais. (LANIER, 1997, p. 44). 

Segundo o autor, o principal foco para o professor de artes plásticas deveria ser: 

 

O progresso nos domínio dos procedimentos estético-visuais. Se outros 
benefícios colaterais resultam das atividades de arte, tanto melhor. Se, no 
entanto, eles não ocorrerem, o papel educacional da arte não terá sido traído 
– contanto que o crescimento das capacidades estético-visuais tenha sido 
efetuado. (LANIER, 1997,p.45). 
 

 Neste caso, faço um comparativo a essa proposta ao trazer a mesma afirmação 

para o contexto das Artes Cênicas, uma vez que o mesmo se dá com relação ao domínio dos 

procedimentos estético-teatrais. 

Na corrente contextualista, que ainda dá suporte e justifica muitas ações artísticas 

nas escolas, a arte está presente nos currículos, não por motivos estéticos, expressivos e 

culturais, propriamente ditos. Muitos dos aspectos subjetivos do ensino das artes caberiam 

nesta proposta contextualista, como, por exemplo, o desenvolvimento da coordenação motora. 

Estaria também à ela associada, de forma generalizada, o desenvolvimento da criatividade. O 

mais agravante de todos os argumentos, é o que diz ser a Arte uma disciplina instrumental que 

serviria apenas de suporte para o desenvolvimento de outras matérias, ditas mais importantes 

do currículo escolar. A arte também proporciona um desenvolvimento pessoal e social, sendo 

necessário que seja ministrada antes de tudo centrada num bom planejamento de curso com 

qualidade e que se justifique em si mesma. Por isso, Lanier (1997) propõe que se devolva arte 

à arte-educação. 

Esta visão contextualista que está associada ao desenvolvimento de qualidades e 

características no indivíduo, não necessariamente relacionados com arte, ou com a experiência 

estética, é também contrária às próprias orientações educacionais que normatizam a educação 

brasileira contemporânea. A Arte deve estar no currículo do Ensino Básico enquanto 

“conhecimento humano sensível-cognitivo, voltado para um fazer e apreciar artísticos e 

estéticos e para uma reflexão sobre sua história e contextos na sociedade humana.” (BRASIL, 

1999, p.90). Deste modo, o que se defende aqui é que são os conteúdos e as especificidades 

próprios das artes desenvolvidas junto aos alunos do ensino Fundamental ao Médio, e com 

um grau de aprofundamento e experimentação que avance de modo contínuo e gradual. 

Lanier (1997) também propõe a idéia que se amplie o âmbito e a qualidade da 

experiência artística e estética em sala de aula em quatro níveis ou momentos 
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complementares. Em um primeiro nível deve ser levada em conta a experiência estética já 

desfrutada pelo aluno antes que ele entre para a escola e que com ela se dialogue. Ainda, 

ressalta Lanier, é necessário que se inclua de alguma forma nos conteúdos escolares o 

artesanato e arte popular, cinema e televisão, pois fazem parte do contexto e da vivência 

cotidiana dos alunos. É importante que este trabalho não se limite à produção de atelier e que, 

por fim, se dê a inclusão da educação e da apreciação estética.  (LANIER, 1997, p.46). 

Esta proposta de ampliação do âmbito e da qualidade da experiência artística e 

estética contempla tanto a criação como a fruição artística, ao mesmo tempo dialoga com a 

realidade circundante no qual o aluno está inserido. Se acrescento à estas, a idéia da 

importância da compreensão dos percursos históricos e dos contextos das manifestações 

artísticas se desenvolveram, vou ao encontro das teorias da professora Ana Mae Barbosa, que 

com a sua Proposta Triangular nos incita a pensar no ensino das artes em modos distintos e 

complementares entre si que incluam o fazer, o apreciar e o contextualizar.  

 

A Proposta Triangular deriva de uma dupla triangulação. A primeira é de 
natureza epistemológica, ao designar os componentes do 
ensino/aprendizagem por três ações mentalmente e sensorialmente básicas, 
quais sejam: criação (fazer artístico), leitura da obra de arte e 
contextualização. A segunda triangulação está na gênese da própria 
sistematização, originada em uma tríplice influência, na deglutição de três 
outras abordagens epistemológicas: as Escuelas al Aire Libre mexicanas, o 
Critical Studies inglês e o Movimento de Apreciação Estética aliado ao 
DBAE (Discipline Based Art Education) americano. (BARBOSA, 1998, 
p.33-34). 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais encontra-se também este tripé de ação que 

valoriza a criação artística (individual e coletiva), a apreciação estética e a contextualização 

destes saberes fruídos e ou realizados. São estas as especificidades que regulam e garantem o 

ensino das artes, e, por conseguinte, do Teatro, na escola, uma vez que, dentre as 

competências gerais de Arte no Ensino Médio, propõe-se que os alunos aprendam, de modo 

sensível-cognitivo a “realizar produções artísticas e compreendê-las, apreciar produtos de arte 

e compreendê-los, analisar manifestações artísticas, conhecendo-as e compreendendo-as em 

sua diversidade histórico-cultural.” (BRASIL, 1999, p 98). 

Ana Mae Barbosa ressalta que contextualizar não é apenar historicizar, ou seja, 

dar História da Arte sem estar conectado ou não fazer pontes com os conhecimentos 

previamente adquiridos ou com a visão sociocultural dos alunos, pode-se também incluir 

outras possíveis abordagens de compreensão do fazer e do apreciar artísticos, como as sociais 
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ou psicológicas. Pois, desse modo, amplia-se a compreensão do jovem sobre o papel da arte, 

ou melhor, das artes, na sociedade contemporânea e midiática. 

 

Contextualizar é estabelecer relações. Nesse sentido, a contextualização no 
processo ensino-aprendizagem é a porta aberta para a interdisciplinaridade. 
A redução da contextualização à história é um viés modernista. É através da 
contextualização que se pode praticar uma educação em direção à 
multiculturalidade e à ecologia, valores curriculares que definem a pedagogia 
pós-moderna acertadamente defendidos pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais.”(BARBOSA, 1998,p.38).  

 

Daí a importância de se levar em conta a proposta de Lanier (1997) no que diz 

respeito aos saberes prévios dos alunos, de usar referenciais culturais próximos e de se 

valorizar a educação artística e estética dos educandos. Não se faz arte sem se apreciar arte, e 

não se faz e aprecia arte sem estudar e compreender seus processos e possibilidades sociais 

em diferentes contextos e em distintos momentos da sua evolução. Por isso, é importante 

deixar claro que, mesmo estando alinhada à corrente essencialista - que justifica o teatro na 

escola pelo seu valor intrínseco e não apenas pela possibilidade de servir como suporte aos 

outros conteúdos do currículo - é preciso que o conhecimento teatral se faça em respeito aos 

temas e ao modo de ser próprio da juventude ao qual se destina, e fazendo ‘links’, ou seja, se 

relacionando com outras disciplinas e saberes. 

Também a formação individual e para cidadania podem acontecer sem que se 

perca o objetivo inicial de valorização das técnicas teatrais a serem aprendidas e 

desenvolvidas dentro das oficinas de Teatro. Aliás, é o diálogo constante entre os conteúdos 

teatrais com os temas circundantes que garantirá o sucesso do aprendizado. Isso me remete ao 

método Paulo Freire de alfabetização, que propõe que a ação educativa se inicie exatamente a 

partir do diálogo com a realidade.4  Por isso, quando da descrição do projeto O Teatro na 

Escola e suas montagens cênicas, também serão valorizados o tratamento aos temas juvenis e 

a formação para cidadania que complementam a abordagem essencialista do ensino do Teatro. 

Esta é a base sobre a qual se fundamenta a prática teatral com jovens alunos do 

                                                 
4 Carlos Brandão em seu livro sobre o Método Paulo Freire de alfabetização esclarece que, para que os 
conteúdos não sejam impostos verticalmente aos alunos, e para que haja um diálogo entre quem aprende e quem 
ensina, já que, de alguma forma, todos são aprendizes, é preciso que haja um primeiro momento de construção 
do conhecimento da realidade local. Esta etapa pode ter vários nomes como ‘levantamento do universo 
vocabular’ ou ‘investigação do universo temático’, mas a idéia é a mesma: “há um universo de fala da cultura da 
gente do lugar que deve ser: investigado, pesquisado, levantado, descoberto.” (BRANDÂO, 1981, p. 24-25) Essa 
descoberta e valorização do temas juvenis também é extremamente importante para que o trabalho de construção 
do conhecimento teatral junto aos alunos do Ensino Médio se dê de forma dialógica e sempre em respeito ao 
modo jovem de ser destes educandos; e não apenas na forma, mas também na abordagem dos conteúdos que 
permearão o fazer teatral. 
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Ensino Médio desenvolvida no Colégio Manoel Novaes: na obrigatoriedade do ensino de Arte 

como uma disciplina no mesmo patamar de importância que as demais matérias do currículo e 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais que, por sua vez, têm a sua fundamentação nas duas 

correntes citadas: o essencialismo e a proposta triangular. No entanto, a estas questões da 

especificidade do ensino das artes deve-se somar a busca pelas especificidades também do 

Ensino Médio, uma vez que o objeto de estudo da pesquisa enfoca a prática teatral dentro 

deste nível do ensino público.  

Daí, a necessidade de se citar aqui como característica intrínseca a esta última 

etapa da educação básica o seu caráter propedêutico, relacionado à preparação para os estudos 

universitários. Mesmo que Zabala aponte como indicativo do formato tradicional esta 

educação voltada para o futuro e não para o presente (ZABALA, 1998) e mesmo que 

Abramovich enfatize também que o ensino das artes para crianças não deva ter em conta 

apenas o porvir (ABRAMOVICH, 1985), acredito que estas questões devam ser repensadas, 

pois há que se considerar que este é um aspecto importante no caso do ensino das artes 

especificamente no Ensino Médio.  

A questão das especificidades do ensino do Teatro perpassa não apenas a 

formação cultural, estética e artística do cidadão, mas também a possibilidade de continuação 

dos estudos com vistas à entrada na universidade em qualquer área do conhecimento. O porvir 

é então importante principalmente por ser imediato, e deve ser levado em consideração 

quando da elaboração dos currículos e dos programas das disciplinas do Ensino Médio, 

inclusive Teatro. Deve-se considerar também o fato que, por se tratar de alunos de escola 

pública, o ingresso na universidade pode ser também a única chance real de melhoria de vida.  

A preparação para o vestibular é uma condição do curso médio no formato em que 

ele existe hoje no sistema educacional brasileiro, ainda que não seja a única. A própria Lei de 

Diretrizes e Bases institui que a continuidade dos estudos é um direito do aluno que deve ser 

assegurado pelas escolas. Todas as disciplinas têm seus programas de cursos organizados de 

modo a facilitar essa continuidade. Assim, deve-se diminuir a grande distância que existe 

entre o que se faz e aprende nas escolas em artes e o que é solicitado nas provas de aptidão 

dos vestibulares das grandes universidades para os cursos de Artes Cênicas, Artes Visuais, 

Música e Dança. 

A especificidade do Ensino Médio também é salientada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais quando aponta como objetivos desta etapa: “aprimorar o educando 

como pessoa humana; possibilitar o prosseguimento dos estudos (grifo meu), e garantirem a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania...” (BRASIL, 1999, p. 59). 
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Mesmo que os objetivos centrais das atividades artísticas na escola não tenham 

caráter de profissionalização, deve ser dado o direito ao acesso às informações básicas, 

garantindo ao aluno as condições mínimas para o acesso aos cursos superiores em artes, para 

aqueles motivados neste sentido, e para a continuação do aprendizado em artes por todos.  

Como garantir estas condições para o pleno desenvolvimento das idéias contidas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas propostas contemporâneas de pedagogia do 

teatro é a grande pergunta a gerar as situações de enfrentamento destas condições encontradas 

nas escolas enquanto constrói assim um caminhar. As condições ideais de trabalhos não são 

difíceis de ser imaginadas. Flávio Desgranges, em seu livro Pedagogia do Espectador reforça 

a necessidade de condições adequadas para a realização das aulas de Arte-Teatro: 

 

Em nossas instituições, tornam-se fundamentais os seguintes requisitos: a 
presença do professor de teatro e a inclusão da disciplina no currículo não 
sejam para “escolarizar” o teatro, aprisionando este àquele; as aulas de 
teatro nas escolas sejam um espaço de respiro, de diversão sim (mas não 
necessariamente de recreação); os espaços oferecidos para essas aulas e a 
quantidade de alunos por sala ofereçam mínimas condições de trabalho aos 
educadores; os professores de teatro não sejam somente transmissores de 
conteúdos ou meros repetidores de jogos conhecidos, mas principalmente 
“despertadores” ou propositores de efetivas experiências artísticas; as aulas 
de teatro sejam uma porta aberta, tanto para o teatro contemporâneo como 
para o mundo lá fora, um espaço imaginativo e reflexivo, em que se pensem 
e inventem novas relações socais, dentro e fora da escola. (DESGRANGES, 
2003,p. 72). 

 

Este é mais um desafio a ser superado, a distância entre a lei e a realidade. 

Percebo também que a falta de diálogo entre as instâncias políticas, acadêmicas e escolares 

que executam, pensam e normatizam a educação favorece a manutenção dos problemas. 

Raramente os professores são ouvidos em suas sugestões para o encaminhamento de 

propostas educativas. Estas geralmente vêm impostas pelas secretarias de Educação, nem 

sempre de pleno consenso com os estudos e pesquisas recentes que estão sendo desenvolvidos 

nas universidades brasileiras. 

A equipe pedagógica de uma escola, formada por professores, coordenadores e 

direção, geralmente não têm como e onde expor suas idéias, propostas e dificuldades. 

Raramente os professores são consultados e ouvidas as suas sugestões. Não há diálogo. Existe 

uma grande pressão política que as secretarias de Educação infligem às escolas, com a adoção 

de medidas duvidosas para solução de problemas cotidianos.  

Outras vezes, as soluções encontradas são fruto da iniciativa e perseverança 
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daqueles que ensejam por ações renovadoras e transformadoras nas escolas da rede pública, e 

que atenderam ao chamado da própria lei: 

 

[...] a LDB é uma CONVOCAÇÃO (grifo meu) que oferece à criatividade e 
ao empenho dos sistemas e suas escolas a possibilidade de múltiplos arranjos 
institucionais e curriculares inovadores. É da exploração dessa possibilidade, 
muito mais que ao cumprimento burocrático dos mandamentos legais, que 
deverão nascer as diferentes formas de organização do Ensino Médio, 
integradas internamente, diversificadas nas suas formas de inserção no meio 
sócio-cultural, para atender a um segmento jovem e jovem adulto cujos 
itinerários de vida serão cada vez mais imprevisíveis, mas que temos por 
responsabilidade balizar em marcos de maior justiça, igualdade, fraternidade 
e felicidade. (GROSSI, 1997, p. 59). 

 

Contrário a realidade do ensino das artes na maioria das escolas públicas, 

encontra-se o Colégio Manoel Novaes. Justifica-se esta pesquisa em nome do diálogo 

crescente que deve haver entre academia, poderes públicos e escolas públicas para que se 

possam chegar a considerações e propostas viáveis de trabalho e prática artística nas escolas.  

A experiência que será exposta a seguir refere-se especificamente às práticas 

teatrais em uma escola da rede pública do estado da Bahia. Por isso considero de grande 

importância a descrição do projeto O Teatro na Escola. No caso da proposta do Colégio 

Manoel Novaes, a ênfase está no fazer e no apreciar, dialogando com o artístico e com o 

estético, em busca da compreensão daquilo que se faz e que se vê. Algumas vezes o processo 

se invertia e, a partir de temas, textos ou diferentes momentos do teatro que foram estudados, 

surgiram idéias para os trabalhos que seriam desenvolvidos pelos grupos que se formavam 

nas oficinas de teatro. 

Principalmente neste momento em que as escolas estão elaborando seu Projeto 

Político-Pedagógico, outra conquista relevante - que vale ser ressaltada dentro deste processo 

de transição entre as Leis de Diretrizes e Bases da Educação - e de vital importância para o 

cumprimento da lei é o comprometimento e o empenho e luta de seus professores, da 

coordenação e a da direção escolar para garantir a obrigatoriedade do ensino de Arte – Teatro 

nas escolas públicas. É importante que ocorra a “descentralização de decisões que permita às 

próprias escolas construírem ‘edifícios’ diversificados sobre a mesma ‘base’”. (GROSSI, 

1997, p. 59).  

Assim, parte-se do pressuposto de que poucas são as escolas que têm atividades de 

teatro funcionando ativamente, mesmo a partir da implantação da nova LDB, a 9.394/96, que 

estimula as ações específicas de cada uma das áreas artísticas como Teatro, Dança, Música e 
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Artes Visuais e que por isso é importante contemplar nesta pesquisa o relato reflexivo de uma 

proposta de Teatro na Escola, que já há dez anos vem sendo desenvolvida no Colégio 

Estadual Deputado Manoel Novaes, estabelecimento público da cidade do Salvador. O fato de 

o estudo ter sido desenvolvido de forma descritiva, abrangendo ações realizadas ao longo do 

período compreendido entre 1996 e 2006, demonstra a necessidade de divulgação desta 

iniciativa bem-sucedida e de estimular outras ações.  

Por isto, esta pesquisa opta por contemplar a investigação e descrição histórica de 

uma ação que se vem desenvolvendo e o grau de abrangência e de compreensão das 

dificuldades enfrentadas e das proposições para solução dos problemas dando ênfase ao 

encaminhamento dos trabalhos.  São complexos os caminhos educacionais e culturais, 

envolvendo o teatro na educação. Um fator importante a considerar é a falta de políticas 

salariais adequadas para o desempenho desse tipo de atividade. Lembro-me de Paulo Freire 

(1996) que coloca como principal estímulo do educador a sua crença na transformação da 

realidade onde ele está inserido: alegria e esperança sempre. É esta atitude que permeia todo o 

processo de desenvolvimento do projeto o Teatro na Escola. A crença, a vontade e o empenho 

de, a partir das dificuldades enfrentadas, encontrar soluções que permitam a sua continuidade. 

Soluções que se adequem e que sejam pertinentes à realidade vivenciada, podendo 

transformar de forma positiva por meio da execução, realização e manutenção das ações 

teatrais o ambiente escolar. Para tanto são necessários alguns anos de trabalho contínuo. 

A análise do material pictórico e videográfico, dos registros de aulas, dos diários 

de encenação e das avaliações investigativas realizadas com os alunos, dos diários do 

professor, da documentação e registro das ações teatrais e seus resultados cênicos e das 

entrevistas realizadas com pessoas que vêm acompanhando o desenvolvimento do projeto 

serviram de base para a delimitação, investigação e conceituação destas ações teatrais. 

Partindo daí a investigação de como se dá, na prática e na realidade cotidiana, a implantação 

de propostas exeqüíveis para o ensino de Arte-Teatro, conforme estabelecidos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e na Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394/96. 

Espera-se que esta seja uma pesquisa de aproximação entre proposições teóricas 

institucionais e a sua implantação no confronto com a realidade, que às vezes a transforma e 

altera. Para tanto serão utilizados documentos e registros do funcionamento do projeto o 

Teatro na Escola, descrição do encaminhamento do projeto com discussão de embate teórico-

prático mais relevante, entrevistas e a fundamentação teórica de embasamento das discussões. 

Dentre estes suportes teóricos foram utilizados os que mais diretamente se 

relacionam às ações teatrais no ambiente escolar. 
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3  A EXPERIÊNCIA DO COLÉGIO MANOEL NOVAES 

 

 
“Nunca acreditei em verdades únicas. Nem nas minhas, nem nas dos outros. Acredito que 

todas as escolas, todas as teorias podem ser úteis em algum lugar, num dado momento. Mas descobri 
que é impossível viver sem uma apaixonada e absoluta identificação com um ponto de vista. 

No entanto, à medida que o tempo passa, e nós mudamos, e o mundo se modifica, os alvos 
variam e o ponto de vista se desloca. Num retrospecto de muitos anos de ensaios publicados e idéias 

proferidas em vários lugares, em tantas ocasiões diferentes, uma coisa me impressiona por sua 
consistência. Para que um ponto de vista seja útil, temos que assumi-lo totalmente e defendê-lo até a 

morte. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior nos sussurra: não o leve muito a sério. 
Mantenha-o firmemente, abandone-o sem constrangimento.” 

 

Peter Brook – Ponto de Mudança 

 

 

3.1 O AMBIENTE  

 

3.1.1 A Identificação da Escola 
 

O Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes é uma escola de Ensino Médio e 

está situado na Rua Araújo Pinho, número 30, no Canela, bairro da região central da cidade de 

Salvador. Foi inaugurado após publicação da portaria de número 3.363 no Diário Oficial do 

Estado da Bahia de 13 e 14 de junho de 1992. Pertence a área de supervisão da Diretoria 

Regional de Educação - DIREC 1-A, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.  

Atualmente tem como diretora a professora Maria Benedita Passos Pirôpo, porém 

desde a sua fundação outros três dirigentes assumiram a administração da escola que funciona 

em três turnos: matutino, vespertino e noturno, com uma vice-diretora e três coordenadores 

pedagógicos para cada turno, completando assim seu corpo administrativo e pedagógico. É 

considerada, dentro dos parâmetros da Secretaria de Educação, uma escola de grande porte, 

possuindo nos três períodos cerca de 3.800 alunos matriculados e corpo docente de 128 

professores regulares. 

Anteriormente no prédio do Colégio Manoel Novaes funcionava o hospital de 

emergências da cidade, o Pronto-Socorro Getúlio Vargas, que, no final da década de 90, foi 

desativado, passando então o prédio por uma adaptação e reforma para que suas instalações 
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pudessem acolher a nova escola. 5 Como o ano de inauguração da escola, 1992, foi também o 

ano de falecimento do Dr. Manoel Novaes, médico e político importante da cidade, foi então 

concedida uma póstuma homenagem, atribuindo-se seu nome ao recém-inaugurado colégio. 

Por estar localizado em uma área privilegiada e central, o colégio possui uma 

clientela diversificada, com alunos oriundos dos mais diversos bairros da cidade de Salvador, 

inclusive de outros municípios próximos, Teixeira de Freitas, Camaçari e Candeias. Contudo, 

a grande maioria dos alunos vem dos bairros periféricos em busca de um Ensino Médio de 

melhor qualidade do que aquele encontrado nos bairros de origem, como esclarece a própria 

diretora da escola:  

 

A nossa comunidade, eu classificaria de uma forma geral como uma 
comunidade carente. São alunos que vêm dos diversos bairros distantes de 
Salvador, até de subúrbios, vários. Nós temos uma clientela, cerca de 90%, 
que vem destes bairros e é uma turma carente, que nós às vezes temos até 
ausência na escola por conta da falta de dinheiro para o transporte. Então, 
essa é a realidade da escola. Agora, por que esses alunos se deslocam de tão 
longe para vir pra cá? Porque há no universo de Salvador uma aceitação 
positiva a respeito do Colégio Manoel Novaes, há uma credibilidade muito 
grande. Então, essa credibilidade faz com que os pais façam o sacrifício de 
matricular os filhos aqui e, por vezes, mantê-los aqui fica difícil. Às vezes 
nós até interrompemos ou eles têm que interromper a freqüência porque não 
têm condições de vir e têm que ser transferidos de escola. (Depoimento 
colhido em 12/06/2006). 

 

A credibilidade vem em função da qualidade de ensino e da estrutura física da 

escola, considerada como “boa” em comparação as outras escolas, e do quadro em que se 

encontram a grande maioria das escolas públicas estaduais. O colégio oferece salas de Vídeo, 

de Informática, de Retroprojetor, quadra esportiva, Biblioteca, sala de professores e de 

coordenação, salas de Teatro, Dança, Artes Visuais e Música, além do Auditório e do Salão 

de Eventos, sendo todos estes espaços devidamente utilizados.  

 

             Inclusive, quando as pessoas visitam a escola a idéia que fica é essa. É que 
apesar das dificuldades que nós temos, e que são muitas, há, no universo do 
estado da Bahia e na cidade de Salvador uma aceitação de que a escola 
oferece condições mais favoráveis, já que a realidade da escola pública é 
muito ruim. E então na nossa, pelo menos, temos todos os professores, nós 
temos oficinas no turno oposto, temos uma estrutura física boa e isso atrai 
muitos alunos para a escola, que fazem até este esforço para estudar aqui. 
(depoimento colhido em 12/06/2006). 

                                                 
5 Um novo e maior Hospital Geral do Estado foi construído e passou a atender aos casos emergenciais e a 
população em geral. 
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Há também professores que confirmam esta visão favorável do colégio uma vez 

que já trabalharam em outras escolas da rede de ensino público e constataram a diferença 

existente entre o Colégio Manoel Novaes e outras escolas de bairro. Não só a estrutura da 

escola é melhor do que as demais como também o interesse e o comportamento dos alunos em 

sala de aula. Porém, mesmo sendo considerada como privilegiada, as dificuldades de ordem 

financeira para manutenção da escola são imensas, uma vez que o repasse das verbas 

provenientes de Secretaria de Educação é incerto, fazendo com que se mantenha muitas vezes 

apenas com o aluguel do espaço da cantina escolar que atualmente é de R$500,00. Este 

depoimento da direção da escola foi corroborado pela publicação de um artigo no mês de 

agosto de 2006, no maior jornal de circulação da cidade, o Jornal A Tarde, apontando que, 

desde o início do ano e até o momento da publicação da matéria, o Governo Estadual não 

havia realizado o repasse de verbas do FAEB - Fundo de Assistência à Educação Básica - 

distribuída em quatro parcelas anuais: uma em janeiro, outra em maio, uma outra em agosto e 

a última em outubro. Ou seja, as escolas estão sobrevivendo quase sem recursos, o que 

compromete, sobremaneira, a qualidade de ensino oferecida. 

Este é o panorama atual do Colégio Manoel Novaes, que possui um perfil bem 

definido de escola de Ensino Médio abrigando oficinas de Dança, Teatro, Música, Esportes e 

Informática, e curso profissionalizante em Música. Porém, muitas das ações hoje existentes 

foram construídas, outras extintas e algumas até revitalizadas ao longo destes 14 anos de 

funcionamento, como será apresentado a seguir. 

 

 

3.1.2 A História do Colégio 

 

 

O Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes surgiu em 1992 com a finalidade de 

ser a primeira escola pública de formação técnica musical no Brasil. Por isso, no terceiro 

andar da escola foi implantada toda a infra-estrutura necessária para o ensino da Música, com 

salas com isolamento acústico para estudo individual e de pequenos grupos, um grande 

auditório com um piano de cauda, diversos instrumentos musicais, tanto para estudo na escola 

como para empréstimo aos estudantes, e equipamentos de som. Este ambiente devidamente 

equipado e preparado para as aulas e audições conta ainda em sua decoração com imagens de 
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instrumentos musicais e de flagrantes da música em diferentes períodos e em diferentes 

sociedades. Professores devidamente habilitados de diversos instrumentos, como flauta - doce 

e transversa, piano e violão, dentre outros, foram contratados após a realização de concurso 

público para formar alunos instrumentistas com a implantação do Curso Técnico 

Profissionalizante em Música .  

A idéia original seria a participação dos alunos nas diversas oficinas de Dança, 

Capoeira, Teatro, Música e Artes Visuais com o intuito de facilitar a sua formação ao longo 

das séries uma vez que a escola funcionaria desde a pré-escola - passando da 1ª a 8ª série do 

Primeiro Grau - até o Segundo Grau, onde então os alunos poderiam optar pelo Curso Técnico 

Profissionalizante de Música. Assim, da Alfabetização ao antigo 2ª Grau, as Artes, e mais 

especificamente a Música, seriam o eixo de toda a sua proposta pedagógica. 

Por apresentar esta característica musical, o lema inicial do Colégio Manoel 

Novaes foi “Ouvir o Mundo e Cantar o Brasil” e convocava os interessados em participar 

deste trabalho único de educação artística e musical centrados na idéia de uma escola modelo, 

com um ambiente escolar que valorizasse a criação e a análise estética, respeitando as 

aptidões naturais dos alunos. Mas, como o colégio foi inaugurado no dia 13 de junho, ou seja, 

no meio de um ano letivo regular, o seu funcionamento tornou-se provisório, com as diversas 

oficinas artísticas mencionadas acontecendo tão-somente até o final do ano de 1992. Já no ano 

seguinte, quando a escola realmente começou a funcionar com os cursos regulares, as 

atividades artísticas ficaram restritas às oficinas de Dança e Música. As demais atividades de 

Teatro e Artes Plásticas passaram a ser então desenvolvidas, como em todas as demais escolas 

públicas estaduais, incluídas nas aulas de Educação Artística das séries dos antigos Primeiro e 

Segundo Graus, conforme regia a antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 5.692/71, 

em vigor à época.  

Porém, muitas outras transformações aconteceriam. Em 1995, o colégio deixou de 

oferecer as séries iniciais do Primeiro Grau (da Pré-Escola à 4ª série) e não mais se iniciariam 

turmas da 5ª à 8ª série, apenas os alunos remanescentes continuariam estudando e as turmas 

seriam aos poucos extintas. A partir de 1996, com a implantação da nova Lei de Diretrizes e 

Bases, de número 9.394/96, a escola se transformaria em colégio de Ensino Médio, utilizando 

a nova nomenclatura em vigor. Devido a essas mudanças, muito professores ficaram 

excedentes, dentre estes os antigos professores de Educação Artística. Contudo, estas 

mudanças podem ser consideradas como um fator positivo e determinante para a implantação 

das Oficinas de Teatro. Mesmo com tantas alterações na estrutura de ensino da escola, em 

1996, foi proposto o funcionamento das aulas de Teatro com turmas multisseriadas, efetivado 
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com a aprovação do projeto O Teatro na Escola.  

Nesta época, outras mudanças afetariam os rumos da proposta original do colégio, 

com a extinção dos cursos técnicos em toda a rede pública, e com isto foi extinto também o 

curso profissionalizante de Música. Até então havia sido oferecido o Ensino Médio regular, 

onde o aluno cursaria a Formação Geral ou poderia optar pela formação Profissional em 

Música, tornando-se um técnico em instrumento, após estudar por quatro anos o instrumento 

musical de sua preferência: violão, violino, piano, flauta, saxofone, trombone e clarineta. A 

última turma de concluintes com formação profissional foi em 1999.  

No início de 1998, os professores de Dança e de Teatro, que trabalhavam com 

grupos extraclasse, se uniram com outros professores de Artes Visuais para elaborar um 

projeto conjunto de Oficinas de Artes. A direção da escola estava passando por mudanças, 

indo este grupo de professores diretamente à Secretaria de Educação para negociar o 

funcionamento das oficinas, que, após aprovação e regulamentação, passaram a se chamar de 

Projetos Produtivos. Infelizmente, nem todos estes projetos se mantiveram ativos, e as 

oficinas de Artes Visuais foram extintas logo no ano seguinte. 

A partir de 2000, seguindo a idéia das oficinas de Teatro e Dança, que então 

funcionavam regularmente, os professores de Música construíram seu próprio projeto de 

oficinas, no qual o aluno teria as aulas de instrumento em turno oposto, após uma seleção, 

visto que eram, e ainda são, muitos os alunos inscritos. Além das oficinas de Música, Teatro e 

Dança, a escola passou a oferecer também esportes em forma de turmas multisseriadas.  

Mesmo com indicativos constantes da Secretaria de Educação de que as oficinas 

poderiam ser suspensas a qualquer momento, a escola funcionou deste modo até o ano de 

2005, quando novas mudanças ocorreram a partir da elaboração do Projeto Político-

Pedagógico do colégio pela comunidade escolar. As discussões em torno da retomada do 

curso profissionalizante de Música foram acirradas, havendo oposição de alguns professores, 

especialmente os da área de exatas. O lamentável é que esta oposição é por questões outras, 

que não as pedagógicas, um exemplo: a garantia da manutenção da carga horária destes 

professores e de suas disciplinas, mesmo que em detrimento do cumprimento da LDB – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação - e das orientações contidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Alguns professores novatos, que ingressaram na escola já nestes últimos anos e 

que por isso desconheciam a história do colégio e o seu projeto artístico original, também se 

mostraram um pouco reticentes. No entanto, a retomada do curso de Música e a manutenção 

das oficinas de artes foi uma vitória. 

Então, a partir de 2006, e levando-se em conta a vocação da escola para as artes, 
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principalmente a Música, a Secretaria de Educação incluiu o Colégio Manoel Novaes em um 

projeto de ativação dos cursos de Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio, garantindo 

assim o retorno do ensino profissionalizante. Muito dessa conquista deve-se ao empenho da 

atual direção da escola e dos professores envolvidos na construção de uma proposta 

pedagógica que respeitasse o projeto original - as artes como eixo pedagógico do ensino 

oferecido no colégio, tornando-o único dentro da rede pública estadual. 

Este é o perfil atual do colégio, que caminha no sentido de exercitar a sua nova 

identidade na busca pelo redimensionamento do seu projeto político-pedagógico. Contudo 

algumas discussões importantes devem ter lugar para o delineamento total deste novo perfil e, 

dentre estas, duas merecem destaque: a primeira diz respeito às modalidades de ensino que 

devem ser oferecidas nos cursos noturnos, cursos regulares ou de aceleração, considerando os 

altos índices de evasão; e uma outra discussão é se a escola estaria apta a comportar uma outra 

opção para o Ensino Profissional Integrado, além do curso de Música. Caso afirmativo dever-

se-ia então começar a pensar em qual seria esta segunda modalidade oferecida. Mas as 

discussões estão em andamento e, por isso, seus resultados ainda não podem descritos ou 

avaliados.  

 

 

3.2  A PROPOSTA INICIAL E SUAS TRANSFORMAÇÕES 
 

 

A construção de um trabalho em educação realiza-se a longo prazo. Precisa-se de 

um espaço de tempo razoável para que se compreendam os desdobramentos e os resultados 

das ações educativas. E esta é uma das justificativas para a elaboração deste trabalho, quando 

se optou por fazer o relato e a reflexão sobre as práticas realizadas no período correspondente 

a dez anos de atividade teatral ininterrupta em uma unidade escolar, onde foi possível 

empreender ações e obter resultados concretos a serem analisados.  Este formato de memorial 

apresentou-se mais amplo e completo do que a realização de uma pesquisa com duração de 

apenas um semestre ou mesmo de um ano. Insuficiente, acredito, para a compreensão mais 

abrangente do funcionamento do processo educacional e seus desdobramentos, por se lidar 

aqui com estruturas e sistemas de ensino que envolvem muitas variáveis.  

Por este motivo, parece-me também que os planos político-partidários para a 

educação que almejem solucionar problemas apenas a curto prazo - geralmente o período de 
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duração dos mandatos de prefeitos, governadores e presidentes, e em caráter emergencial - 

não vão conseguir empreender-se nas questões realmente transformadoras, sendo apenas 

paliativas. Muitas destas propostas não podem ser consideradas como eficazes por não se 

proporem a abordar algumas das problemáticas que fazem parte do cotidiano do nosso atual 

sistema público de ensino, e que, se não forem devidamente considerados, podem ser entraves 

para a concretização dos planos de ação que não visem uma abordagem concreta da realidade.  

Falta de verbas para aquisição de bons materiais, falta de funcionários 

qualificados e em número suficiente para atender às necessidades da escola, baixos salários 

oferecidos aos professores e a distribuição de uma carga horária que não contemple o 

aperfeiçoamento profissional e a preparação das atividades pedagógicas são questões que 

precisariam ser abordadas seriamente e em paralelo a qualquer proposta de renovação 

educacional. 

O que se percebe é o descaso e a falta de compromisso freqüente dos poderes 

públicos para com a escola pública. Conseqüentemente são criadas péssimas condições de 

trabalho, que se podem tornar dificultadores das ações positivas propostas por educadores de 

diversas áreas. No que se refere ao ensino do Teatro, por exemplo, pesquisadores como Paulo 

Pereira (1999), Ricardo Japiassu (2001) e Maria Eugênia Millet (2002) desenvolveram seus 

estudos, direta ou indiretamente, também em ambientes educacionais da rede pública de 

ensino e apresentaram as mesmas constatações de que existem boas idéias a serem colocadas 

em práticas, mas que a dura realidade de funcionamento das escolas não facilitam a 

implantação e o pleno desenvolvimento de bons projetos artístico-pedagógicos. 

Muitas variáveis podem interferir no funcionamento das atividades pedagógicas 

na escola como a falta de políticas públicas satisfatórias para a educação ou a falta de 

formação inicial e continuada para toda a equipe que trabalha em uma unidade escolar. Neste 

memorial, contudo, identifico as dificuldades para implantação e desenvolvimento dos 

trabalhos artístico-teatrais na escola de Ensino Médio da rede pública em Salvador, no caso 

específico o Colégio Manoel Novaes, como sendo de três ordens diferentes: físico-material, 

humana e pedagógica. A primeira, é a dificuldade estrutural da escola, como falta de espaço 

adequado para as aulas de Artes, e de materiais para a realização de um trabalho satisfatório; a 

segunda é a falta de funcionários devidamente qualificados para o exercício em diferentes 

funções, desde os funcionários de apoio (limpeza e secretaria) até a ausência de 

coordenadores pedagógicos e pessoal administrativo, geralmente em número insuficiente para 

o atendimento dos alunos, professores e pais de modo satisfatório. A terceira, são as 

dificuldades de encaminhamento pedagógico e dizem respeito à colocação por parte da 
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direção ou da coordenação da escola de programas ultrapassados para as áreas de artes, como 

aulas de Desenho Geométrico, História da Arte ou atividades de recreação vinculadas à uma 

prática pedagógica tradicional regida pela antiga Lei de Diretrizes e Bases, a de nº. 5.692/71.  

Os programas obsoletos nas áreas de arte são grandes empecilhos na busca pelos 

conteúdos próprios do ensino do Teatro e à sua implantação no ambiente escolar, com uma 

metodologia de trabalho que contemple as ações teatrais de forma adequada e abrangente. A 

abertura e a compreensão da escola para o desenvolvimento destas novas propostas, nem 

sempre se dá de modo instantâneo e único, sendo necessária a continuidade dos processos 

educativos para sua efetivação. No caso específico do Colégio Manoel Novaes, alguns dos 

espaços físicos e pedagógicos conquistados são frutos do próprio crescimento do trabalho. E é 

esse convencimento pela prática, subsidiado por uma boa fundamentação teórica e legal, que 

se pretende desenvolver neste memorial. 

A partir desta análise, optou-se então aqui, fazer a descrição das transformações 

ocorridas nas propostas de trabalho com o teatro no Colégio Manoel Novaes, como uma 

forma de compreender as motivações e as barreiras que seriam preciso ser superadas para se 

alcançar os objetivos iniciais de trabalho com o teatro na escola. Mesmo consciente de que 

todas as ações empreendidas poderiam não obter o êxito esperado, caminhos alternativos 

foram encontrados para que os objetivos fossem, ao menos, parcialmente alcançados. 

Realmente, algumas destas novas soluções se mostraram satisfatórias, por isso este relato é a 

reflexão de um trabalho vitorioso, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. 

Estas são as propostas iniciais para o funcionamento das turmas de Teatro e suas 

transformações, e as reflexões sobre as suas implicações cênico-pedagógicas que serão 

descritas agora. Vale ressaltar que este caminhar é uma resposta à questão central desta 

pesquisa, na qual se indaga sobre quais seriam as práticas teatrais possíveis de ser 

efetivamente concretizadas no ambiente escolar, correspondentes às propostas 

contemporâneas de Teatro e Educação, buscando, desse modo, minimizar a distância entre o 

belo ideal da legislação e a dura realidade das escolas públicas brasileiras, onde quase que 

inexistem aulas de Artes-Teatro, nos moldes propostos pela LDB e pelos PCN. 

A meu ver, a idéia central das novas proposições deveriam abranger todos os 

estudantes garantindo-lhes o acesso a todas as áreas artísticas desde o Ensino Fundamental, 

uma vez que no Ensino Médio, lhes seria dado a oportunidade de aprofundar conhecimentos 

naquela linguagem que mais lhe despertasse interesse. Assim, parece-me que a idéia das 

oficinas de artes separadas por linguagens é ainda o modelo que melhor permite o pleno 

desenvolvimento de trabalhos com as diferentes manifestações artísticas utilizadas no Ensino 
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Médio. Deste modo, uma solução eficiente, é o formato de aulas em Oficinas de Teatro, com 

alunos que se inscrevem voluntariamente em turno oposto ao que freqüentam as aulas 

convencionais. 

Após um período de três anos dando aulas de Educação Artística, desde a 

fundação da escola em 1992, a proposta das Oficinas de Teatro finalmente se configurou e 

tornou-se possível dentro do Colégio Manoel Novaes. Várias foram os motivos que 

confluíram para esta idéia ser idealizada e colocada finalmente em prática. Um destes motivos 

foi de ordem pessoal, porque, em 1994, assumi o cargo de assistente de direção, e esta foi uma 

experiência significativa por favorecer a elaboração de algumas mudanças a serem 

implementadas, justificada pelo fato de que nesta época o Colégio ainda funcionava da 

Alfabetização ao Segundo Grau, mais o Curso Profissionalizante de Música. Como momentos 

de crise são sempre oportunidades de transformação, decidi-me por só permanecer atuando 

em Educação, caso fosse para trabalhar em minha área específica, ou seja, as Artes Cênicas.  

Então, mesmo atuando nas turmas de Educação Artística, com as estabelecidas 

duas horas-aula semanais, iniciou-se o processo de construção de um planejamento que 

contemplasse as várias atividades teatrais que poderiam ser desenvolvidas neste curto período 

de tempo e que levasse em conta o fato de que nem todos os alunos estariam necessariamente 

interessados ou gostassem de fazer teatro, e assim realizaram-se estas aulas durante todo o ano 

de 1995. Neste período, a descoberta das múltiplas possibilidades de conteúdos e 

metodologias possíveis de ser desenvolvidas com as turmas regulares norteou o trabalho. 

Uma boa contribuição para o andamento destas aulas foi a divisão das salas entre Língua 

Estrangeira e Educação Artística, ou seja, a metade da turma assistia Língua Estrangeira e 

outra Educação Artística. Assim, tínhamos sempre poucos alunos em classe o que ajudava, 

sobremaneira, no trabalho. Este sistema de divisão de turmas era possível devido a 

disposições legais que regulamentavam que as aulas destas disciplinas tivessem o máximo de 

25 alunos por sala. Infelizmente, este dispositivo não foi perpetuado quando da entrada em 

vigor da nova Lei de Diretrizes e Bases em 1996. 

Deste modo, durante este período foi preciso resgatar o que havia sido aprendido 

há exatos dez anos antes, quando da conclusão do meu curso de Licenciatura em Educação 

Artística, com Habilitação em Artes Cênicas, como também iniciar uma busca por novas 

idéias e propostas que pudessem ser desenvolvidas a contento em sala. Essas atividades de 

inserção das Artes Cênicas foram bem recebidas pelo fato dos alunos serem estimulados a se 

dedicar e a conhecer mais sobre o teatro, também pelos professores de outras disciplinas, 

como Língua Portuguesa e História, que já se interessavam em utilizar a dramatização como 
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estratégia de ensino e de avaliação.  

A receptividade dos alunos para as atividades teatrais dentro da disciplina 

Educação Artística pôde ser avaliada como positiva, principalmente se for considerado o fato 

que havia alunos nestas turmas que diziam não gostar muito de Teatro, outros que sequer 

sabiam o que era este fazer teatral para decidir se gostavam ou não, e apesar da 

obrigatoriedade de que todos, gostassem ou não, teriam que participar. O argumento era 

simples e funcional: “Alguém perguntou se nós gostaríamos de freqüentar aulas de 

Matemática? Não, e mesmo não gostando da matéria, todo mundo freqüenta, não é mesmo? 

Então, é a mesma coisa agora com Teatro, que nem é tão ruim assim.” Essa brincadeira 

sempre funcionava, pois raros são os alunos que realmente gostam de estudar Matemática, 

especialmente da forma tradicionalista e desconectada da vida cotidiana do aluno, como é 

ensinada na maioria das escolas. Aliás, as aulas de Teatro funcionaram tão bem que sempre 

vinham alunos para perguntar: “Pró, porque a gente não monta um grupo de teatro?” 

Também no ano de 1994 alguns alunos do noturno já haviam tentado organizar 

um pequeno grupo de teatro que, infelizmente, não consegui se manter por muito tempo. 

Contudo, isto pode ser também considerado como importante para evidenciar a receptividade 

e a necessidade de se ter um trabalho sistemático e regular com teatro, conduzido por alguém 

com conhecimento e formação específica na área, e em conjunto com os alunos do Colégio 

Manoel Novaes.  

 

3.2.1 Primeiras Intenções: As Oficinas de Teatro 

 

O importante é que por vontade expressa pelos alunos, em 1996, foi por mim 

apresentado à direção da escola o primeiro projeto para funcionamento das Oficinas de 

Teatro. A idéia inicial era a de experimentar o fazer teatral de diferentes maneiras, mas 

sempre buscando o aprofundamento e a depuração estética desta manifestação artística. 

Assim, com alunas oriundas das aulas de Educação Artística do ano anterior, foi formado um 

primeiro grupo para trabalhar só com teatro em formato de Oficina.  

Nesta proposta inicial, as aulas de Teatro funcionariam em turno oposto ao que os 

alunos cursavam as outras disciplinas do currículo, e com uma carga horária diferenciada, 

com pelo menos 6 horas/aulas por semana. As inscrições seriam divulgadas no colégio e 

estariam abertas aos alunos interessados. Devido ao caráter exclusivamente pedagógico destas 

oficinas, não haveria testes de seleção. As turmas seriam preenchidas com os primeiros alunos 
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matriculados, sendo permitido saídas e entradas de alunos das turmas durante as primeiras 

semanas de trabalho até que o grupo se fechasse. Inicialmente a idéia das inscrições em 

turmas deveriam ser realizadas anualmente, mas o cotidiano da escola e o próprio ritmo dos 

trabalhos fizeram com que - mesmo que houvesse alunos que continuassem no trabalho - as 

inscrições fossem semestrais, permitindo a entrada de novos alunos nos grupos. 

O objetivo fundamental do projeto Oficinas de Teatro era estimular a criação e a 

vivência teatral com os alunos do Ensino Médio e, continuamente, ir aprofundando os 

conhecimentos específicos em Artes Cênicas. Por perceber a construção do conhecimento 

cênico como um processo de trabalho que abrange diversos fazeres que se complementam de 

forma cíclica e gradual, a Oficina foi pensada para acontecer em várias etapas distintas, cada 

uma com três momentos: a iniciação, a experimentação e a elaboração. 

Para os primeiros projetos, procurou-se o planejamento de um programa 

abrangente e adequado a estas experimentações iniciais, onde o conhecimento teatral pudesse 

ser vivenciado sob diferentes aspectos e a partir de diferentes estímulos. Daí, alguns 

conteúdos, que serão apresentados nos itens abaixo relacionados, foram eleitos como os mais 

importantes e poderiam ser trabalhados separadamente ou em conjunto por ser todos 

interdependentes, mas sem que houvesse uma única ordem preestabelecida. Esta flexibilidade 

daria margem para a adequação dos trabalhos à diversidade de cada um dos grupos e de seus 

integrantes, bem como facilitaria o tratamento dado aos diversos temas que poderiam ser 

abordados nas oficinas. Estes conteúdos basilares são:  

 

a) o CORPO: instrumento básico de trabalho do aluno-intérprete. Ação interpretada 

por meio de gestos. Movimentos faciais com uma função paraverbal e de 

fisicalização6. Visando desenvolver a sensibilização, a expressão corporal, a 

socialização e a imaginação, os momentos de trabalho seriam os de jogos 

corporais, aquecimento, liberação, relaxamento, improvisação espontânea, 

integração, imitação, descontração e concentração.  

 

b) a VOZ: outro instrumento fundamental de trabalho com alunos-intérpretes. A voz 

passa a ser tão importante quanto o gesto. O desenvolvimento da linguagem oral, 

a fluência verbal, a imaginação criadora e a liberdade de expressão vocal seriam 

os objetivos destes trabalhos que perpassariam por momentos de trabalho com a 

                                                 
6 Segundo Spolin, fisicalização é “a manifestação física de uma comunicação; a expressão física de uma atitude; 
usar a si mesmo para colocar um objeto em movimento; dar vida ao objeto... É  mostrar” (SPOLIN, 1979, p.340) 
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respiração, fonação, articulação, dicção, jogos e atividades de expressão verbal e a 

busca de harmonização do gesto com a fala. 

 

c)  a PALAVRA ESCRITA/FALADA (narrativas, poesias etc.): nem sempre lemos, 

nem sempre falamos com naturalidade aquilo que lemos. A fala passa a ser o 

maior meio de expressão. Este tipo de trabalho visa desenvolver a comunicação 

verbal e mais especificamente a leitura, unidas ao espírito criador e à atenção 

dirigida. Neste trabalho, seriam realizados exercícios vocais para leitura, leituras 

individuais e coletivas, noção de ritmo e leituras dramatizadas de histórias e 

poesias. Corpo, voz e texto deveriam sempre estar em harmonia. 

 

d)  o TEXTO DRAMÁTICO: no qual seria exigido uma maior elaboração, pois se 

utilizaria tudo o que já fora trabalhado previamente. Neste item, se fariam estudos 

e encenações de textos dramáticos completos e estudos da dramaturgia. Neste 

momento, procurar-se-ia ampliar o pensamento lógico, espírito crítico e o 

vocabulário específico de teatro como peça, ato, marcação, cenários etc., bem 

como o senso de responsabilidade e disciplina individual e coletiva. As cenas e os 

textos dramáticos podem ser abordados de diversas maneiras, dentre elas, com 

atividades de leitura e interpretação dramática, improvisações ou laboratórios e 

com divisão de personagens, o que levaria os rumos do trabalho também para a 

construção da personagem e os elementos da interpretação. 

 

Estes trabalhos se complementariam por outros como: 

 

e)  MÁSCARAS: pois, ao cobrir o rosto, libera-se o corpo e os sentidos. O uso da 

máscara possibilita a expansão do ser através da ampliação da linguagem gestual e 

da imaginação criadora, proporcionando a liberdade de expressão e o 

enriquecimento das experiências. Trabalhar-se-ia em momentos distintos, como o 

da construção das máscaras com materiais diversos sucata, sacos de papel ou 

papel marché e o da sua utilização. 

 

f)  BONECOS: pois ao se transferir o movimento do corpo apenas para as mãos, 

pode-se enfatizar o trabalho da voz e da palavra. Desse modo visava-se a 

ampliação da expressão verbal, dando margem ao desenvolvimento da linguagem, 
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da imaginação criativa e da atenção dirigida. A construção dos bonecos com 

isopor, embalagens, sacos ou papel marché e sua manipulação livre ou com a 

escolha de textos e estórias para os personagens seriam os dois momentos básicos 

do trabalho. 

 

Permeando, intercalando e sendo praticados com todos os conteúdos previamente 

descritos estariam as atividades de:  

 

g)  JOGOS & IMPROVISAÇÕES: por ser a forma mais espontânea do fazer teatral é 

a que permite maior liberdade para o aluno-intérprete entrosar-se com os 

elementos básicos do teatro como corpo, voz e texto, além de espaço cênico, 

personagem e ação. Visam desenvolver a sensibilização, a socialização, a auto-

expressão e a imaginação e podem ser utilizados em jogos corporais e vocais de 

aquecimento, integração, imitação, descontração, concentração ou relaxamento 

com improvisações livres, conduzidas ou planejadas, criação de pequenas cenas, 

jogos dramáticos e teatrais, construção de cenas e criação coletiva através da 

elaboração e organização das cenas para apresentação, ou não, para alunos de fora 

ou do próprio grupo.  

  

Estes seriam os conteúdos específicos básicos de Teatro que passariam a fazer 

parte do programa das Oficinas, dentro da idéia inicial de formar grupos com no máximo 25 

alunos trabalhando juntos por todo um ano letivo ou em dois módulos semestrais. Essa 

tentativa inicial de desenvolver um ensino do Teatro que tem como base os Jogos e as 

Improvisações surgiu como resposta às necessidades do trabalho com os conteúdos teatrais 

específicos. E, simultaneamente, com a preocupação de não repetir uma tradição da disciplina 

de Educação Artística que valoriza, sobretudo, as atividades de Artes Visuais em detrimento 

às atividades de Dança, Música e Teatro. O que chamo aqui de tradição da disciplina é o 

condicionamento que passou a ser tido como o mais adequado e, por isso, comumente aceito, 

sobre os quais deveriam ser elaborados os programas para esta antiga disciplina de Educação 

Artística. O que se buscou, assim, foi criar um leque de conteúdos, atividades e metodologias 

que dessem um novo perfil ao trabalho de Teatro na Escola.  

Assim, além das propostas acima descritas, houve também uma preocupação em 

trazer os elementos da História do Teatro para a sala de aula. Isto porque já se percebia a 

importância da contextualização, mesmo que ainda puramente histórica, para fundamentar 
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algumas das práticas desenvolvidas em sala de aula, o que, aliás, viria a se tornar uma das 

bases das futuras propostas para o ensino das artes contidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Porém, estes tópicos deveriam ser trabalhados de um modo diferente das 

costumeiras aulas teóricas, que, em alguns casos, se tornavam os únicos conteúdos das aulas 

de Educação Artística. Neste caso, intercalar equilibradamente teoria e prática seria o grande 

desafio, por isso, os conteúdos específicos da História do Teatro seriam trabalhados em forma 

de seminários que pudessem ser estudados separadamente Os tópicos dos seminários seriam: 

 

a) Módulo 1 - Teatro na Antiguidade; Teatro Medieval; Teatro Europeu da Idade 

Moderna: Itália: Commedia Dell’Arte, Inglaterra: Shakespeare, França: Molière, 

Portugal: Gil Vicente; Teatro Moderno: Romantismo x Naturalismo, Teatro no 

Século XX: Cena Européia e Cena Norte Americana. 

 

b) Módulo 2 - José de Anchieta e os Catequizadores; João VI e o Teatro da Corte; 

Comédia de Costumes; Moderno Teatro Brasileiro: Nélson Rodrigues; Bases do 

Teatro Contemporâneo: Teatro Brasileiro de Comédia / TBC, Teatro Oficina, 

Teatro de Arena; Teatro Popular; e Teatro na Bahia.         

 

Estes temas seriam desenvolvidos por meio de aulas expositivas, leituras 

complementares, seminários, utilização de recursos audiovisuais (slides, vídeos, 

transparências etc.) e teriam como principal objetivo proporcionar ao aluno o conhecimento 

dos principais recursos expressivos adotados pelo teatro ao longo de sua evolução. Como 

também introduzir conteúdos que facilitassem ao aluno perceber a relação teatro-sociedade, 

através da comparação do momento histórico x estilo teatral, além de proporcionar uma 

melhor compreensão do teatro contemporâneo, tendo como subsídios o conhecimento dos 

caminhos que conduziram esta forma artística até o presente estágio. 

Como parte do processo de trabalho, estaria também presente a avaliação de toda 

ação realizada, que teria critérios estabelecidos pelo professor juntamente com o grupo e 

aconteceria em três momentos distintos: durante o processo, ao final de cada dia de trabalho; 

ao término de cada etapa realizada e ao final do ano letivo, analisando todo o processo 

desenvolvido.  

As oficinas, com o desenvolvimento desta proposta inicial, funcionaram de 

maneira satisfatória durante dois anos, com um objetivo geral que seria a sua consolidação 

como ação permanente na escola. Entretanto, como foi descrito anteriormente, no início de 
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1998 o Colégio passou por mudanças na sua estrutura de funcionamento e em seu projeto 

pedagógico original, colocando em risco a continuidade das oficinas de Teatro e de Dança, 

únicas áreas artísticas que funcionavam neste modelo até então.  Porém, a transformação foi 

positiva e renovadora, pois os resultados obtidos se mostraram acima das expectativas, apesar 

de ter sido um momento difícil, tanto para o corpo discente como para o docente, quando 

muitos colegas e alunos acreditaram que todo o trabalho desenvolvido até então poderia ter 

sido em vão, e que seria o fim do ideal artístico cultivado de educar com criatividade, 

sensibilidade e cultura.  

Mas, favoravelmente ao empenho dos professores de Dança e Teatro, estava a 

nova Lei de Diretrizes e Bases, nº. 9.394/96, que em sua redação trazia suporte à busca pelas 

especificidades do ensino das artes, o que garantia a possibilidade de formação das turmas 

multisseriadas, modelo já empregado. Neste momento, foi redigida uma Carta de 

Manutenção das Oficinas (presente nos anexos desta dissertação), para a direção do Colégio e 

para a Secretaria de Educação pleiteando a continuidade destas. Este movimento propiciou 

uma maior aproximação entre os professores de Dança, Teatro e de Artes Visuais, que 

também passariam a trabalhar em forma de oficinas dando origem a um grande e novo 

projeto: o funcionamento das Oficinas de Artes no Colégio Manoel Novaes. 

 

3.2.2 Segundas Intenções: O Projeto “O Teatro na Escola”  

 

Como resposta positiva à tentativa de extinção das Oficinas de Teatro, fez-se 

necessário a elaboração de um novo projeto que não somente garantisse a continuidade das 

ações anteriores, como também atualizasse e regulamentasse as ações de Teatro na escola.  A 

avaliação das experiências dos anos anteriores foi um fator que muito contribuiu para 

elaboração do projeto. Já havia se estabelecido um novo formato nos trabalhos desenvolvidos 

pelas Oficinas, com ações que fluíam com muita facilidade que já haviam se sobreposto 

àquelas que aconteciam de forma mais lenta e com certa dificuldade. As Oficinas já 

repercutiam por meio de divulgação dentro do próprio ambiente escolar, e isto já lhe concedia 

uma reputação positiva, fator determinante na construção de garantia da sua continuidade. 

Dentre as experiências bem-sucedidas para que as Oficinas permanecessem no ambiente 

escolar, caracterizou-se como a mais importante a criação e apresentação da peça “Falando de 

Amor”, que teve um papel marcante na estratégia de manutenção do teatro dentro da nova 

proposta do Colégio Manoel Novaes. 
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Esta peça é considerada como importante por ter sido criada dentro da tão 

almejada proposta de integração entre o processo e o produto, em um trabalho tendo como 

principal característica a integração dos alunos para a sua composição. A condução dos 

trabalhos constituiu-se basicamente em oferecer material textual ou situacional para as 

criações, dando orientações, facilitando, “limpando” e dando uma unidade final a todas as 

idéias, sugestões, criações, cenas e participação dos alunos. E este modelo de ação viria a ser 

uma das bases do novo projeto. A nova proposta de apresentação dos resultados das oficinas 

propiciou também o repensar do papel das produções teatrais escolares dentro da estrutura de 

funcionamento do projeto. Deste modo, houve um redimensionamento da proposta inicial, 

com a descoberta e ampliação das possíveis práticas teatrais no ambiente escolar.  

Outro fator positivo, que obteve uma influência marcante e decisiva na elaboração 

das novas propostas, foi o aprendizado teórico e prático ocorrido durante o Curso de 

Especialização no Ensino de Teatro, o que confirma a importância do estudo continuado para 

os professores em sala de aula. A necessidade de constante atualização do docente é vista 

como uma forma do professor também descobrir-se eterno aprendiz. As novas informações 

que foram acrescidas surtiram um efeito positivo e promissor, e as novas idéias já não mais 

cabiam na proposta anterior, sendo necessário ampliar a própria concepção das oficinas de 

Teatro. E foi assim que nasceu o projeto O Teatro na Escola, forma mais abrangente, e 

significante, não mais apenas por nortear a prática pedagógica do professor de Artes Cênicas 

junto a seus alunos-intérpretes dentro do âmbito das oficinas, mas também por abarcar todas 

as ações que tivessem o Teatro como foco de atenção. 

Neste momento, o termo “Oficina” já não mais poderia ser utilizado, pois estava 

ultrapassado para o atual contexto de aprendizado, segundo as normas da Secretaria de 

Educação. Agora o trabalho passaria a se chamar Projeto Produtivo. Os principais objetivos 

desta nova proposta eram: divulgar o teatro na comunidade escolar, fomentar a criação através 

da iniciação teatral, estimular a formação de grupos de teatro, montar espetáculos de teatro e 

apresentá-los na escola ou em espaços alternativos e possibilitar ao aluno a participação na 

criação teatral em todas as suas etapas. 

Para o bom desenvolvimento destas ações também foi reformulado o cerne do 

Projeto Produtivo - Teatro. A nova concepção geral foi inspirada na proposta triangular da 

professora Ana Mae Barbosa que, por sua vez, estava de acordo com as orientações contidas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN. O tripé destas novas propostas, já então 

melhor divulgadas nas escolas, era a criação, reflexão e a apreciação artística como eixos do 

ensino das artes. Assim, o novo projeto foi pensado para acontecer em três campos distintos:  
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1 As Oficinas de Teatro;  

2 Os Seminários Cênicos e as Ações Interdisciplinares, e 

3 A Ida ao Teatro 

 

Desta forma pretendeu-se organizar as novas turmas de Teatro estimulando os 

alunos para o aprendizado de técnicas básicas de teatro e para a participação no processo 

criativo cênico, de modo mais amplo e abrangente, como em atividades de contra-regragem, 

sonoplastia, criação de figurinos, iluminação, direção e dramaturgia. Além da prática, era 

também importante desenvolver o conhecimento teórico para a fundamentação e 

contextualização de todo o trabalho criativo. Por isso, os alunos deveriam ser introduzidos 

também em uma iniciação à História do Teatro, ocidental e brasileiro, e ser estimulados à 

leitura de livros e/ou textos referentes às artes cênicas relacionados aos processos de criação 

em andamento. Porém, mantendo o cuidado para não se fazer uma oficina sobre Teatro, e sim, 

de Teatro, ou seja, a idéia era que o projeto tivesse um caráter majoritariamente prático.  

Pela consciência da inserção do projeto em uma instituição escolar de ensino 

público e por acreditar e valorizar o uso do Teatro como um bom instrumento de trabalho, 

também para outras disciplinas do currículo, incluiu-se nesta nova etapa o apoio que seria 

dado a professores e alunos das áreas de humanas, exatas ou linguagens que se sentissem 

estimulados ao uso de dramatizações, incentivando, assim, a criação cênica de qualidade em 

toda a instituição escolar. 

O último, mas não menos importante foco de ação, seria o de levar os alunos ao 

Teatro para colocá-los diretamente em contato com o nosso objeto de estudo e trabalho. 

Assim, seriam organizadas idas ao Teatro para a apreciação de peças que estivessem em 

cartaz no circuito da cidade, cultivando um hábito cultural e formando platéias. 

Nestas três ações básicas - as oficinas de Teatro, Seminários Cênicos/Ações 

Interdisciplinares e a Ida ao Teatro - esperava-se atingir a abrangência das possibilidades de 

trabalho envolvendo o teatro, a escola e a vida cultural da comunidade e, portanto, nelas 

estaria alicerçado o novo projeto O Teatro na Escola. 

Porém, a prática pedagógica e o contato direto do professor com o aluno ainda 

seriam os grandes pontos de apoio de todo o trabalho. Sem um bom trabalho com as turmas 

de Teatro, não haveria as demais ações previstas no projeto, tornando-se fundamental o 

cuidado com a escolha dos conteúdos específicos a serem desenvolvidos e trabalhados ao 

longo do curso. Eles são importantes por garantir o ensino-aprendizagem do que é próprio do 
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teatro, e essa especificidade é a base de todo o processo e produto. A proposta seria trabalhar 

com alguns elementos básicos, como os já descritos no projeto das oficinas, que possibilitem 

a qualidade dos trabalhos, qualquer que fosse a motivação, orientação, temática e interesse do 

professor e do grupo. Outros conteúdos também seriam sugeridos - exercícios para construção 

das personagens e os estudos teatrais. Vale lembrar, todavia, que o seu grau de utilização e 

aprofundamento dependeriam do perfil dos alunos inscritos e participantes em cada turma. 

Os elementos de iniciação ao teatro que comporiam o novo projeto são 

inicialmente os mesmos propostos anteriormente para as oficinas, porém, com a valorização 

das produções do grupo incluída, a preparação para a cena ganhou mais espaço. Dentro destes 

conteúdos a serem trabalhados são ressaltados:  

 

• Expressão corporal, o corpo como instrumento básico de trabalho do 

aluno-intérprete e de seu domínio sobre o espaço cênico; articulação, 

domínio do movimento, postura, flexibilidade, expressividade corporal e 

relaxamento.  

 

• A voz e a palavra que são tão importantes quanto o gesto. Respiração, 

ressonância, dicção, articulação, relaxamento, expressão vocal e projeção. 

 

•  Jogos, jogos dramáticos e teatrais: exercícios/brincadeiras que 

possibilitem a socialização, integração, relaxamento, autoconhecimento, 

sensibilização necessários à formação de um grupo.  

 

• Improvisação Teatral: através da improvisação, o conhecimento de 

elementos básicos do teatro: onde, quem e o quê; tempo e espaço, bem 

como de outros temas e assuntos que poderão ser guias para a construção 

das montagens. 

 

• Construção da personagem: gênesis, motivação, ação externa e interna, 

caracterização, sotaques; introdução às técnicas de interpretação.  

 

• Textos e a sua desconstrução para a construção do espetáculo: tema central 

e secundário, divisão de cenas e unidades, réplicas, época e estilo, 
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atualidade do texto, ritmo. Estilos dramatúrgicos.  

 

• História do teatro brasileiro e ocidental; e o conhecimento de outras 

formas de teatro como bonecos, sombras, de rua, circense e popular. 

 

•  A montagem cênica como culminância e convergência de tudo o que for 

trabalhado podendo ser em forma de mostra de cenas, monólogos, criação 

ou adaptação de textos poéticos, narrativos, jornalísticos ou dramáticos. 

Laboratórios, ensaios e apresentações. 

 

• Outros elementos do teatro, como cenários, caracterização (figurino e 

maquilagem), iluminação e sonoplastia, também seriam estudados durante 

as aulas em diferentes graus de utilização e aprofundamento. 

 

Vale salientar que apesar da montagem ser um objetivo final de trabalho para com 

os grupos, era preciso que houvesse flexibilidade, pois, dependendo do perfil dos alunos 

integrantes de determinado grupo, este poderia não ser o objetivo principal. Respeitar esta 

diversidade das turmas seria uma responsabilidade do professor, que deveria optar ou não por 

outro encaminhamento para o trabalho. Porém, mesmo que passível de transformações e 

adaptações às circunstâncias vivenciadas, o processo de trabalho com os grupos de teatro 

estaria dividido em três etapas distintas facilitando a aquisição progressiva do saber teatral.                 

Num primeiro momento, seriam trabalhados jogos de liberação, concentração, 

relaxamento, socialização, entrosamento e sensibilização visando à integração do grupo e o 

preparo do aluno-intérprete para o seu exercício cênico.  Depois, se utilizariam jogos 

dramáticos, teatrais e improvisações para levantamento e coleta de material para o trabalho 

final, ou seja, o produto cênico. Este é o momento de maior concentração e atenção do aluno-

intérprete para com os exercícios e técnicas teatrais. E por último seria a fase de ensaios e 

elaboração do produto artístico, que poderia ser a mostra de cenas trabalhadas pelo grupo, a 

montagem de um texto dramatúrgico preexistente, uma colagem cênica ou um texto de 

criação do grupo e ou do professor.  

Como uma ação constante dentro do projeto foi previsto o registro das atividades 

e do produto final com fotos, vídeos e depoimentos dos alunos sobre a sua participação e 

aprendizado no grupo de teatro. Este registro serviu de documentação do projeto e de material 

de trabalho para os grupos futuros, e tem sido de grande importância como fonte documental 
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na presente dissertação. 

Um ponto importante a ser discutido é o da avaliação dos caminhos percorridos e 

que permearia todo o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação dos resultados em 

expressão artística assume um caráter especial por não se tratar de uma crítica profissional à 

obra e aos envolvidos em sua apresentação. Assim, acredito que o produto final da atividade 

expressiva não pode ser julgado apenas do ponto de vista formal do teatro profissional. Deve-

se valorizar o processo criativo em desenvolvimento no aluno e, portanto, devem ser 

garantidas as condições para uma avaliação de gradativa precisão técnica.  

Mas, mesmo não sendo de caráter profissional, é preciso que o produto artístico 

seja avaliado enquanto instrumento de formação do estudante de arte. A apresentação do 

produto torna-se importante para a consolidação do que foi estudado ao longo das aulas, 

enfatizando a proposta de se aprender estética e criatividade, vivenciando arte e sendo 

criativo. Neste contexto, a avaliação seria processual e contínua, na qual os critérios de 

participação e freqüência assumem grande importância. Como o produto artístico era uma 

meta a ser atingida, o desenvolvimento técnico e a interpretação também seriam avaliados ao 

final de cada semestre e no decorrer das aulas. A avaliação dos trabalhos interdisciplinares 

aconteceria juntamente com os professores das outras disciplinas, quando da apresentação dos 

trabalhos. 

O processo de avaliação e renovação do próprio projeto tornou-se uma constante. 

Vários foram os momentos onde a avaliação das atividades contribuiu para que fossem 

realizadas alterações na proposta inicial. Outras vezes, as dificuldades do caminhar ou as 

ações não concretizadas foram indícios importantes para reavaliar as ações seguintes. Este 

constante diálogo entre a realidade e as idéias advindas da vontade de realizar um bom 

trabalho dialogavam simultaneamente com os estudos teóricos ou com as orientações 

governamentais, chegando-se a um novo modelo de ação que incluía as propostas elaboradas 

inicialmente, porém, reorganizadas em conformidade com o aprendizado concreto obtido ao 

longo dos anos de funcionamento das turmas de Teatro. 

Este modelo de ação do projeto O Teatro na Escola pode ser assim 

esquematizado: 
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PRÁTICAS TEATRAIS NO ENSINO MÉDIO 

 

 

            Iniciação ao Teatro: 

 

                         OFICINAS DE TEATRO      

      

   APRECIAÇÃO TEATRAL                      TEATRO INSTRUMENTAL 
 

             

      Formação de Platéia                                                                    Formação do Cidadão 

                            
                                              Formação do aluno-intérprete   

  

Abaixo, apresentamos os conceitos abordados que, em maior ou menor grau, estão 

contidas no encaminhamento das ações educativas em teatro na escola: 

 

- Afetividade – Criatividade – Sensibilidade – Ludicidade – Imaginação - 

 

Dentro desta proposta, o professor de Teatro assume papel fundamental, pois será 

devido à sua condução que as ações não teriam um fim puramente artístico e poderiam 

caracterizar-se também como educativas, num constante equilíbrio dos dois objetivos durante 

todo o trabalho desenvolvido.    

 

                                                                   Facilitador 

 

Educador                - PROFESSOR DE TEATRO -                           Diretor 

                                                                

                                                                   Mediador 

 

A ida ao teatro e a aplicação do método dramático em ações interdisciplinares na 
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escola complementam as atividades desenvolvidas pelos Grupos de Teatro, que são a base de 

todo o trabalho do ensino do Teatro. Estas oficinas seguem o seguinte esquema: 

 

- Jogos & Improvisações  Exercícios  Ensaios - 

 

Para se chegar ao produto cênico final: 

 

Figurinos&Adereços 

 

Sonoplastia                                                          Iluminação         

    

 

 “ESTÉTICA JOVEM DE TEATRO” 

 ou TEATRO JUVENIL  

 

                                                                                                                         Adaptação 

Textos Jovens                                                                                            de Textos

              

    

                                                            Colagem Cênica 

 

 

 

Cenas Dramatúrgicas                         Criação de Cenas                               Outros Textos                       

                                                                                                                          (prosa, poesia) 

 

 

Assim proposto, o papel das práticas teatrais no Ensino Médio é o de estabelecer 

uma iniciação teatral para os alunos do colégio. Isto em conjunto com as atividades de 

formação de platéia e da formação do aluno-intérprete, mesmo salientando que esta não é uma 

proposta de formação do artista profissional, mas de alguém que domine as técnicas básicas 

do teatro e saiba se expressar por meio delas. Um objetivo que também se alcançava era a 

formação do cidadão, o que valoriza a inserção projeto no ambiente escolar. Estes objetivos 

são alcançados por meio das diferentes ações que serão descritas a partir de agora: as Oficinas 
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de Teatro, a apreciação teatral e o estímulo à utilização do teatro instrumental e das ações 

interdisciplinares. 

 

 
3.3  AS OFICINAS DE TEATRO 

 

Como foi anteriormente citado, a idéia das oficinas surgiu pela dificuldade do 

trabalho nas aulas regulares de Artes, com muitos alunos que não estavam predispostos a 

fazer teatro, e em sala de aula convencional com muitas carteiras, o que dificultava ainda mais 

o bom encaminhamento das atividades realizadas no curto espaço de tempo de duas 

horas/aulas semanais de 50 minutos cada. Por estes motivos, foi proposto que o trabalho se 

desenvolvesse em forma de oficinas de Teatro, nas quais seriam trabalhados os conteúdos, 

objetivos e metodologias específicos do Teatro em maior profundidade. Estas oficinas 

funcionariam no turno oposto ao que o aluno estuda, ou seja, os alunos que cursavam as 

disciplinas convencionais pela manhã fariam teatro à tarde e vice-versa, sendo que aos do 

turno noturno estaria facultada a inscrição em qualquer uma das turmas a depender da 

disponibilidade de tempo. Assim vem desenvolvendo-se o projeto O Teatro na Escola. 

 

 

3.3.1  Período de 1996 a 1998 
 

É importante ressaltar que mesmo antes do início das oficinas, quando da escolha 

dos conteúdos a serem estudados nas aulas de Educação Artística ministradas para os então 1º 

e 2º graus, já havia discordado com a direção da escola, que queria impor aulas de Desenho 

Geométrico e Artes Visuais. Argumentei à época que a importância das artes na escola se 

dava pela possibilidade do trabalho com o sensível e o criativo, inatos aos seres humanos e 

que, portanto, deveriam ter seu lugar no currículo escolar. Além do mais era preciso respeitar 

as licenciaturas específicas em que os professores haviam se habilitado.  

Foi deste modo que se priorizou o trabalho expressivo-criativo, especialmente o 

do ensino do Teatro em suas múltiplas possibilidades de desdobramentos, com jovens 

adolescentes do segundo segmento do antigo 1º Grau e do antigo 2º Grau, mesmo durante as 

aulas de Educação Artística. Pode-se dizer que devido a este trabalho de teatro em sala de aula 

convencional o interesse dos alunos foi despertado para a formação de um grupo de teatro 
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extra-classe. Ou seja, o enfrentamento do sistema imposto se deu, antes mesmo, da execução 

do projeto das oficinas de Teatro. Acho que este dado é relevante, pois, mesmo após a 

publicação da nova LDB, muitas escolas públicas utilizam a nomenclatura antiga, Educação 

Artística, para as aulas de Arte e ainda existe a tentativa de impor somente os conteúdos de 

Artes Visuais e do Desenho Geométrico para todo e qualquer professor que assuma estas 

aulas, independente da linguagem artística na qual ele tenha se formado, e mesmo que estes 

conteúdos, na forma como são sugeridos, sequer constem mais como conteúdos de Arte.  

As atividades teatrais realizadas nas aulas regulares possuíam como principal 

objetivo levar ao conhecimento dos alunos técnicas básicas de improvisação - Onde? O quê? 

Quem? Começo, meio e fim - permitindo a abordagem de temas relacionados ao cotidiano ou 

ao imaginário dos estudantes. Assim, foram introduzidos alguns elementos básicos do teatro – 

personagem, enredo, marcação, figurinos etc., que geravam discussões teóricas e conceituais 

sobre este fazer e instigavam os alunos a buscar maiores informações por meio de pesquisas 

ou da apreciação teatral. Porém, todo o trabalho desenvolvido não passava de elementar em 

relação às técnicas básicas do teatro trabalhadas. Além disso, devido às características do 

espaço em que aulas eram realizadas, à heterogeneidade das turmas regulares e do curto 

período de tempo destas aulas, não era possível um aprofundamento dos conteúdos, sendo 

estas aulas apenas de introdução aos elementos básicos do teatro. Então, a partir destas 

experiências teatrais nas aulas regulares de Educação Artística nasceu a idéia da formação de 

grupos extra-classe com o objetivo principal de aprofundar e desenvolver temas e técnicas 

específicas a arte teatral. 

Por ainda estarem ligadas ao modelo da sala de aula convencional, as oficinas 

inicialmente eram divididas por séries, por exemplo: grupos da 7ª ou 8ª série do 1ª grau e 

grupo do 2ª grau. Com isto, algumas vezes formavam-se pequeninas turmas. Contudo, para a 

proposta inicial de trabalhar os elementos do teatro através de jogos e de improvisações isto 

não se constituiu em problema. O que ficou perceptível posteriormente foi o gradativo 

aumento de interesse e divulgação destas atividades na escola. Apesar da intenção inicial da 

oficina seguir o calendário escolar, abrindo inscrições somente no início do ano letivo, o fluxo 

de entrada e saída de alunos era grande, especialmente de um semestre para outro. Ou seja, 

após cada recesso escolar, no início ou no meio do ano, sempre havia novos alunos 

interessados em participar das turmas e era impossível não acolher e enriquecer os pequenos 

grupos. Com isto, a proposta se transformou e as inscrições para os grupos passaram a 

acontecer semestralmente. Algumas vezes, mesmo dentro do próprio semestre, alguns alunos, 

por motivos os mais diversos possíveis, não podiam continuar, e cediam lugar a outros, que 
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haviam perdido as inscrições. Esta flexibilidade é uma constante e pode ser observada em 

grupos de teatro, dentro e fora do ambiente escolar.  

Viola Spolin (1979), Olga Reverbel (1979, 1989), Paulo Coelho (1978), Dourado 

e Millet (1985), Sandra Chacra (1983) e Augusto Boal (1977) são alguns dos autores que 

fundamentaram os primeiros trabalhos de jogos e improvisações. Também os exercícios 

aprendidos durante os anos de estudo acadêmico7 e nos cursos complementares que foram por 

mim realizados aumentaram o leque de opções de trabalho com estas turmas. Como o projeto 

inicial previa, foram desenvolvidas atividades de expressão corporal e vocal, improvisações, 

leitura e interpretação de texto etc., sempre em busca das especificidades do ensino do Teatro, 

adequando os conteúdos à turma, sua faixa etária, origem sociocultural, e principalmente ao 

contexto educacional no qual o projeto estava inserido. Teatro e educação deveriam caminhar 

juntos. Deveria levar-se em conta também o fato de que muitos destes estudantes jamais 

haviam participado de qualquer atividade teatral, tornando as atividades e exercícios novidade 

para os alunos e com isto, o tempo de maturação das atividades possuíam um ritmo próprio 

que deveria ser também respeitado dentro do ambiente de aprendizado. 

Neste trabalho, muitas vezes, os jogos eram desenvolvidos a partir de proposições 

temáticas de interesse dos alunos, fossem pessoais, sociais ou culturais.  Outras vezes, eram 

os estímulos trazidos pelo professor, problematizando as situações cênicas ou jogos 

direcionados a objetivos específicos do grupo, que geravam as atividades. Durante as 

improvisações, os alunos traziam outros temas pertinentes à sua vida individual, da 

comunidade ou referente às artes e cultura que sempre eram discutidos nas rodas de conversa 

e avaliação, assim como os elementos teatrais que foram desenvolvidos em cada etapa de 

trabalho. O momento da roda para iniciar, para dar continuidade, e para finalizar as aulas, 

sempre foi importante e, acredito foi elo de união nas pequenas turmas de trabalho e a maior 

fonte de aprendizado sobre o fazer teatral. Entretanto, em alguns momentos era possível 

perceber que estas atividades esbarravam nos limites do jogo terapêutico pela profusão de 

material íntimo e pessoal que era trazido para o grupo e debatido coletivamente.  Havia 

sempre a necessidade de ficar atento para manter o foco das atividades nos elementos do 

teatro e nas questões coletivas mais do que nas individuais.  

Todavia, esta abertura para abordar muitos outros temas e assuntos que não 

encontravam lugar para serem discutidos em outros ambientes, gerava situações curiosas, 

como a de uma garota que sempre propunha uma cena que falasse de mulher, mas não 

                                                 
7 Graduação em Educação Artística com Habilidade em Artes Cênicas, concluída em 1985, na Faculdade 
Mozarteum de São Paulo, que na época era a única a oferecer esta habilitação específica. 
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especificando o quê exatamente.  Em uma aula, abordando o tema da gravidez, falou-se 

também em menstruação, e este era o ponto em que ela sempre quis chegar. Após a aula, 

perguntou-me sobre a relação entre menarca e menopausa, pois esta era sua grande dúvida. 

Respondi o melhor que pude e ela agradeceu e saiu. O curioso é que, satisfeita em sua sede de 

informação, ela nunca mais voltou para as aulas de Teatro. Em muitas destas atividades de 

improvisação era perceptível que as situações trazidas para a cena refletiam claramente as 

circunstâncias, algumas vezes difíceis, que eram enfrentadas na família, nos grupos sociais e 

até mesmo na escola.  

Outro caso que merece ser relatado é o de uma aluna que durante um trabalho com 

improvisações interpretou uma jovem atormentada e confusa devido à falta de bom 

relacionamento com sua mãe. Na improvisação, a personagem acaba por matar a mãe com 

garrafadas na cabeça depois de uma longa discussão. Esta foi uma cena muito forte e, 

debatida por todo o grupo, recebeu como título um trecho da música “Pais e Filhos” de 

Renato Russo: “Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais”. 

Algum tempo depois, a aluna que havia improvisado a cena contou-me o quanto aquele 

trabalho a havia ajudado a extravasar todo o sentimento de revolta que ela própria tinha 

acumulado ao longo dos anos. Mas que em nenhum momento na vida real, ela esperava um 

desfecho como o que foi apresentado na cena, ao contrário; mas ela só percebeu isso depois 

de interpretar aquela personagem e ter ido ao extremo do limite das suas emoções. Ela estava 

feliz, graças àquela improvisação conseguiu refletir melhor sobre a situação que estava 

vivendo.  

Deste modo, muitas conversas saudáveis surgiam a partir das cenas. Por isso, é 

preciso que o orientador do grupo tenha o cuidado de deixar claro, inclusive para si mesmo, 

que ali é um espaço de estudos e práticas teatrais acima de tudo, apesar do grande potencial 

transformador e salutar que as atividades possam ter. Pois em muitos momentos o teatro pode 

assumir um caráter terapêutico, mas de forma alguma ele é um tratamento psicológico. Este é 

um assunto delicado, pois não cabe ao professor de Teatro para lidar com questões e 

problemas de ordem psicológica, que merecem acompanhamento de um profissional da área 

de psicologia devidamente habilitado. Não é objetivo do projeto, por exemplo, o tratamento 

nem a resolução de distúrbios psicológicos. O que pode ser feito - em algumas situações onde 

um conflito individual se sobressaia, desestabilizando o funcionamento do grupo - é o 

encaminhamento dos alunos que estejam passando por problemas psicológicos para um 

atendimento especializado ou mesmo para uma conversa com a coordenação da escola, que 

decidirá sobre a necessidade, ou não, de tal encaminhamento. 
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Portanto, esta percepção do coletivo é importante para que o professor 

compreenda a dinâmica de cada grupo, seu perfil, ritmo de trabalho, temáticas mobilizadoras 

e destas observações, poder selecionar quais as atividades e os projetos que melhor se 

adaptariam àquela turma. Mas um fato é certo - como já havia observado ABRAMOVICH 

(1985, p. 36-38) - a liberdade que os exercícios e as improvisações proporcionavam durante 

as aulas de Teatro nos deixava livres, alunos e professora, para conversar e debater sobre 

vários assuntos, inclusive os relacionados à própria escola e sua comunidade. Os alunos se 

reportavam aos demais professores e ao ambiente escolar como se aquela sala de teatro não 

fizesse parte da escola.  

As discussões não tinham até então o objetivo de elaboração de montagens, 

somente de construção de cenas que eram apresentadas na própria sala de aula e que muito 

contribuíam para as discussões referentes aos elementos teatrais – interpretação, corpo, voz, 

espaço, texto - e para as conversas sobre os temas e conteúdos que eram apresentados.  

Neste momento houve então um redirecionamento no foco de ação uma vez que 

os alunos já apresentavam maturidade suficiente para compreender o teatro como uma forma 

artística elaborada, com grande poder de comunicação e expressão, e exigiam trabalhos mais 

sofisticados e clamavam por apresentações públicas. Por mais interessantes que fossem as 

aulas e o desenvolvimento dos jogos de sensibilização e expressão, era contínua a solicitação 

pelo produto final em teatro. Como escreveu a aluna Marta em seu relatório: “Eu adoro fazer 

teatro, já tem dois anos que eu faço oficina de teatro com você e eu sempre gostei muito. Nas 

nossas aulas tiveram coisas muito boas; só tem um probleminha! Nós não tivemos a 

oportunidade de apresentar nossas cenas para o pessoal.” (Relatório do ano de 1997) E este 

era o sentimento de muitos dos alunos que se expressavam através dos relatórios ou nas rodas 

de conversa e avaliação. Afinal de contas, já se estudavam também as diferentes 

manifestações teatrais e a própria história do teatro durante aulas, mesmo que de forma não 

sistemática, e com isso este amadurecimento evoluía cada vez mais.  

Havia também uma cobrança das pessoas de fora para com aqueles que 

freqüentavam as aulas e para com as próprias oficinas. Como lembra Mônica, ex-aluna de 

teatro: 

 

É uma cobrança da escola em si, isto é, dos colegas e dos professores que 
querem ver alguma coisa, porque quando você fala que você faz teatro a 
pergunta vem logo: ‘E quando é que vai ter apresentação?’ As pessoas têm a 
necessidade disso e pedem para eu mostrar o que eu estou fazendo perdendo 
esse tempo todo. E é perdendo esse tempo, porque pra eles teatro é perda de 
tempo, e por isso querem saber o que eu estou fazendo. Então eu acho que 
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essa cobrança vem também daí, porque quando eu digo: ‘não, a gente não 
vai apresentar, não’, aí vem logo a pergunta: ‘como não?’(Depoimento 
colhido em 03.06.2006). 
 

A expectativa gerada sobre o grupo incidia em um questionamento freqüente de o 

por que freqüentar aulas de Teatro e quanto ao que se faz e para que se faz estas aulas. Nesta 

época não havia o aporte teórico fornecido pelos PCN para a justificação destas aulas na 

comunidade escolar. E as apresentações, ou a valorização do produto, eram de algum modo 

não muito bem recebidas pelos arte-educadores. No entanto, não foi difícil constatar que este 

fazer e conhecer mais sobre o teatro, sem o objetivo específico de uma apresentação, deixava 

uma sensação de vazio coletivo. Principalmente porque já havia sido montado “Encontro 

Poético” (imagem constante nos anexos desta dissertação) que foi o trabalho de poesia 

apresentado pelo grupo de meninas da 8ª série que formaram o primeiro grupo de teatro. Este 

foi um trabalho com poesias escolhidas pelas próprias alunas, no qual o corpo era também um 

suporte de expressão, uma vez que com formas e movimentos corporais se construíam os 

cenários e as transições entre as cenas. Assim, a ênfase se deu no trabalho corporal e na 

marcação das transições das cenas que uniam as poesias.  A expressão vocal e o trabalho de 

interpretação complementaram a preparação para esta primeira peça. 

Então, a partir deste momento, alguns trabalhos surgiram da vontade e, poder-se-

ia mesmo dizer, da necessidade dos alunos e das oficinas de irem além dos jogos e exercícios 

teatrais de sensibilização e expressão como “Cenas, um Teatro em Formação”, “Ah! O 

Dinheiro” e “Noite de Natal”.  

Bernard Blot (1982,p.160) formulou possibilidades de trabalho com jogos, 

expressão corporal e vocal, improvisação e encenação voltados para o trabalho com teatro em 

ambiente escolar e, apesar de o autor propor inicialmente trabalhos a serem desenvolvidos 

com crianças, sugere também para os mais crescidos algumas atividades tais como: 

 

Pode-se fixar o texto de jogos dramáticos particularmente bem-sucedidos, 
compor pequenas montagens sobre temas extraídos de textos acessíveis do 
repertório teatral, representar alguns trechos de uma obra, ou mesmo uma 
pequena obra na íntegra. (BLOT, 1982, p. 160). 
 

Blot ainda adverte para a questão do repertório, quando na escola são realizadas 

apresentações inadequadas, com textos ou temas inapropriados para as crianças e os 
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adolescentes. O autor também indica a possibilidade do uso de improvisações como base do 

trabalho de criação deste teatro que deve ter a cara inconfundível de quem o faz.  

A experimentação de diferentes formas do fazer teatral foi a grande marca deste 

período, pois, “Cenas, um Teatro em Formação”, como o próprio nome sugere, era uma 

colagem com cenas mudas que explorava bem a linguagem e a expressão corporal, trazendo 

temas como moda, celebridades, violência e confusões do cotidiano, tudo com muito humor. 

Mais uma vez, o corpo foi a base do trabalho de interpretação, que se complementou com a 

caracterização dos personagens através de figurinos simples, mas bem criativos, e com uma 

trilha sonora semelhante aos dos filmes mudos do início do século XX.   

“Ah, O Dinheiro” foi uma colagem construída a partir de um tema escolhido pelo 

grupo e mostrava situações que giravam em torno da falta ou o do excesso de dinheiro. A 

grande característica desta montagem foi a interpretação de textos dramáticos que exigiram 

um trabalho de mesa - a leitura e interpretação prévia aos ensaios, das cenas extraídas de 

textos da literatura dramática nacional. Eram cenas de “Boca de Ouro” de Nelson Rodrigues8, 

de “Eles não Usam Black Tie” de Gianfrancesco Guarnieri9 e de um pequeno texto de Olga 

Reverbel10 chamado “A Herança”. O trabalho de construção e caracterização das 

personagens passou por diversas fases, como a de estudo do texto, de improvisações e de 

exercícios auxiliares de interpretação.  

Já “Noite de Natal, foi um pequeno texto escrito pelo próprio grupo a partir dos 

temas surgidos nas improvisações durante as aulas e que colocava um pai de família numa 

situação inesperada: seu filho convida para jantar na noite de Natal um grande amigo de 

infância que reencontra enquanto fazia as compras natalinas; o amigo aceita e vai à festa com 

sua mãe. Porém, o que eles não sabem é que são irmãos, fruto de uma relação paterna 

extraconjugal. Foram muitas discussões com relação à abordagem que se daria ao tema, e 

diversas improvisações para a criação dos personagens e das situações da peça; houve 

também um período de redação e fixação do texto antes de iniciarmos o momento dos ensaios 

propriamente ditos. Os figurinos foram elaborados pelos próprios alunos, mas sempre com 

minha orientação ou palavra final para que fosse garantida uma unidade no conjunto.  

Estas montagens iniciais podem ser consideradas como a base para o 

desenvolvimento futuro das oficinas no que diz respeito a opções formais e estéticas (colagens 

e criação de cenas e textos), que seriam melhor exploradas no trabalho com os próximos 

                                                 
8 RODRIGUES, N. O Teatro Completo de Nelson Rodrigues. Vol. 3. RJ: Nova Fronteira, 1981. 
9 GUARNIERI, G. Eles não Usam Black-tie. RJ: Civilização Brasileira, 1995. 
10 REVERBEL, O. A Chave Perdida. Porto Alegre: L&PM, 1996. 
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grupos. Contudo, o público e a divulgação destas mostras dentro do próprio ambiente escolar 

eram ainda tímidos. 

Esta timidez com relação à convocação do público e à transformação do resultado 

das oficinas de teatro em um evento escolar, estava principalmente relacionada ao fato de que 

a grande influência deste período era ainda a concepção de que o processo de trabalho, mais 

do que o produto, e das atividades, mais do que seus resultados, é que deveriam se valorizados 

nas práticas artísticas e teatrais em educação. O desenvolvimento pessoal do aluno e da sua 

forma de expressão paralelamente à apreciação estética eram os grandes conteúdos a serem 

desenvolvidos em todas as linguagens artísticas.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais ainda não tinham sido publicados e 

distribuídos nas escolas; até então só se tinha acesso às suas versões preliminares que já 

circulavam em vários cursos e instituições exatamente para serem debatidos e os resultados 

destas discussões deveriam ser encaminhados para Brasília, onde aconteceria a sua redação 

final. No entanto, por estas primeiras leituras já se podia observar o delineamento de uma 

orientação para o ensino das artes que era muito próximo da proposta triangular da professora 

Ana Mae Barbosa, que se baseia no desenvolvimento de atividades de criação, apreciação e 

estudo sobre as manifestações artísticas11.   

É importante ressaltar que alguns cuidados eram tomados durante esse período, 

principalmente o de fugir ao máximo do estigma do teatro como pura animação de festas 

escolares, do laisse-faire - o método da livre expressão12, e da tentação de manter a arte na 

escola como simples atividade presa aos preconceitos que lhe são comumente impostos. 

Todavia, no início de 1998, as oficinas de Teatro, Música e Dança foram 

ameaçadas de extinção após a escola ter sido definitivamente transformada em escola de 

Ensino Médio, já respeitando a nova nomenclatura em vigor. Havia também, como ainda há, 

uma resistência muito grande por parte da Secretaria de Educação em manter projetos em que 

o professor não está exclusivamente dentro da sala de aula convencional. Então foi redigida 

uma carta para a Secretaria de Educação solicitando o reconhecimento formal das oficinas e 

                                                 
11 Dentre os estudos realizadas anteriormente por mim, dois tinham a organização direta da professora Ana Mae: 
o curso de Especialização em Arte-Educação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
e uma oficina no Museu de Arte Contemporânea/SP à época em que era por ela dirigido. Os encontros anuais da 
AAESP, o III Simpósio Internacional de Arte-Educação e o Festival de Cultura e Arte de Brasília 
complementam a minha formação acadêmcia. Já em Salvador, entre os anos de 1997 e 1998, participei também 
do Curso de Especialização no Ensino da Arte-Teatro oferecido aos professores da rede estadual de ensino em 
convênio com o Instituto Anísio Teixeira – IAT e a Universidade Estadual da Bahia – UNEB. 
12 “A idéia da livre expressão, originada no expressionismo, levou à idéia de que a Arte na educação tem como 
finalidade principal permitir que a criança expresse seus sentimentos e à idéia de que Arte não é ensinada mas 
expressada.” (BARBOSA, 1975,p.45) Esta visão dá  um cunho terapêutico e espontaneísta à arte-educação. 
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um espaço adequado dentro da própria escola para o exercício das atividades necessárias ao 

ensino de Teatro.  

Como resultado desta mobilização, os grupos uniram-se então para trabalhar em 

uma montagem que foi decisiva dentro da luta pelo espaço físico, pedagógico e institucional 

das oficinas, a peça “Falando de Amor” (imagens constantes nos anexos desta dissertação). 

Este trabalho foi uma colagem cênico-musical, que incluía cenas criadas pelo grupo a partir 

de improvisações sobre o tema relações amorosas, de cenas de Jorge de Andrade13 e Luis 

Fernando Veríssimo14, e músicas de Bob Marley, Legião Urbana e Timbalada, que faziam 

parte do universo juvenil da época e que estavam diretamente relacionadas ao tema central da 

peça, o amor.  

Num primeiro momento, o grupo trabalhou unido no levantamento do material 

escrito ou de observação do cotidiano que subsidiaria a criação de cenas e personagens que se 

interrelacionavam, juntamente com os exercícios de preparação corporal e vocal que 

permeariam todo o processo. Em seguida, pequenos grupos foram formados para se ater mais 

ao estudo e preparo de cada uma das cenas; assim, quem estava com texto dramático 

trabalharia leitura e interpretação de textos e quem estava com cenas improvisadas teria a 

função fixar os textos e definir os personagens.  

Eu, enquanto professora-diretora, sempre participava ativamente em todos os 

grupos e momentos do trabalho, construindo junto, criando ou adaptando textos, dando idéias, 

e propondo também alternativas para solucionar os problemas cênicos que surgissem.  

Finalmente, chegamos ao momento dos ensaios onde a passagem corrida e a união das cenas 

eram os objetivos mais importantes. Nesta fase final, também aconteciam muitos ajustes com 

relação à sonoplastia, aos personagens, a marcação e a seqüência e ligação das cenas.  A 

distribuição dos personagens sempre procurava respeitar o limite e as habilidades de cada um, 

para que todos pudessem participar de acordo com seu potencial e, principalmente, de acordo 

com sua disponibilidade e dedicação ao trabalho. As apresentações, muito bem recebidas, 

podem ser consideras uma ótima recompensa por todo trabalho e empenho. 

Esta montagem, que assumiu um caráter de manifesto pela manutenção das 

Oficinas de Teatro, foi amplamente divulgada e apresentada para um grande número de 

alunos e professores do colégio ganhando, inclusive, a oportunidade de se apresentar em 

outros espaços, dentre estes, o Espaço SEC, na própria Secretaria de Educação. Nesta 

                                                 
13 Cena da despedida de Gabriel e Mariana do texto Pedreira das Almas de Jorge de Andrade extraído de Marta, 
A Árvore e o Relógio. São Paulo: Perspectiva, 1986. 
14 Texto cômico sobre entrevistadora que paquera entrevistado contido em apostila do Curso de Especialização. 
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apresentação na SEC estava na platéia o Secretário de Educação da época, o Sr. Edílson 

Freire.  

Uma nova proposta, muito mais atraente, foi então redigida para o projeto O 

Teatro na Escola, já contando com a inclusão das novas idéias divulgadas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que começavam a circular, mesmo que timidamente, em algumas 

escolas. Uma importante contribuição para a fundamentação desta conquista do formato das 

aulas de Teatro em forma de oficinas se encontrava na nova Lei de Diretrizes e Bases, no seu 

Artigo 24 regula a organização da Educação Básica nos níveis Fundamental e Médio, 

estabelecendo no item IV que: “Poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries 

distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas 

estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares” (GROSSI, 1997:p.26 ).  

Este período na escola também foi de grandes dificuldades para a Música que, 

extinto o curso profissionalizante, passaria a funcionar também só em forma de oficinas. 

Concomitantemente a estas dificuldades toda a escola passou por mudanças tanto em sua 

estrutura curricular quanto em sua administração, que sofreu duas trocas de dirigente escolar 

em um curto período de tempo. Isso fez com que os próprios professores assumissem parte da 

responsabilidade pela continuação dos Projetos Produtivos, nome dado às oficinas àquela 

época. Foi em reunião com técnicos da Secretaria de Educação que se conquistou o espaço e o 

respeito às atividades já existentes. Deste modo, os projetos foram mantidos por mais um 

longo período. No entanto, a ameaça de extinção dos mesmos passou a ser uma constante no 

cotidiano escolar e desde então, a cada final de ano persiste a dúvida quanto a continuidade ou 

não destas atividades. 15 

 

3.3.2  Período de 1999 a 2001 

 

Depois do empenho bem-sucedido pela manutenção das oficinas de Teatro e 

Dança outras oficinas passaram a funcionar na escola, como as de Artes Visuais e de 

Esportes. Assim, outras disciplinas e linguagens artísticas garantiram seus espaços a partir da 

fundamentação na nova LDB e dos novos projetos encaminhados à Secretaria de Educação. 

As conquistas pela manutenção das oficinas aconteceram também dentro da própria escola, 

junto à nova direção que assumiu o Colégio Manoel Novaes e que se mostrou muito mais 

                                                 
15 E, de fato, no final do ano de 2006, foi publicada uma portaria diminuindo pela metade a carga horária das 
oficinas de Teatro, uma vez que determina que todo professor deve cumprir metade da sua jornada de trabalho 
em salda de aula regular e somente metade em projetos. 
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compreensiva e receptiva aos trabalhos artísticos.  

A conquista do espaço físico e pedagógico foi o grande marco deste período. Uma 

nova sala foi liberada exclusivamente para as aulas de Teatro e essa garantia foi determinante 

para a consolidação das atividades seguintes. Mesmo que não fosse um espaço plenamente 

adequado à especificidade do fazer teatral, já era um local onde as aulas poderiam acontecer 

regularmente. No entanto, alguns problemas com a nova sala de teatro eram, e ainda hoje são 

enfrentados, por isso algumas vezes alterou-se o calendário de funcionamento das oficinas e 

sua programação. Porém, em vez de motivarem a desistência do trabalho, muitos dos 

obstáculos surgidos serviram como fonte de inspiração para o crescimento do projeto. 

A partir de então, o maior desafio se encontrava dentro das próprias aulas, na 

busca por métodos e conteúdos que se adequassem aos objetivos das Oficinas, principalmente 

no que se referia à passagem do jogo para o ensaio, e para a repetição que deveria ser 

assumida por todos, uma vez que a apresentação final passou a ser o objetivo em comum. A 

condução do professor era fundamental nesta transição, visto ser este um momento delicado 

quanto às questões de comportamento, onde a competitividade e o exibicionismo de alguns 

alunos não poderiam superar a vontade de fazer algo coletivamente em teatro. O grupo, acima 

de tudo, deveria caminhar em conjunto, mesmo com cada um dos membros no limite de sua 

contribuição individual. Outro ponto relevante era que todos deveriam participar de todas as 

etapas de construção da encenação e na elaboração do figurino e dos acessórios de cena. 

Desta forma, garantia-se também a meta de proporcionar um aprendizado com envolvimento 

total dos alunos no processo e no produto.  

A idéia era manter coesos os alunos que faziam parte de cada grupo de trabalho. 

Este fortalecimento do sentimento de coletividade e da equipe foram um dos fatores 

primordiais para o desenvolvimento do projeto. E a condução do professor, neste momento 

daria o equilíbrio, ao procurar exaltar as atitudes de solidariedade e criatividade em 

detrimento aos impulsos exibicionistas e competitivos, que naturalmente podem surgir em 

grupos de teatro dentro e fora do ambiente escolar.  

Antonio Januzelli (1986, p.38) afirma que para se construir esse sentimento de 

grupo é preciso que haja o compromisso interior de estar junto, compromisso esse que se 

manifesta pelo interesse mútuo e da cooperação e também pela sensibilidade com relação ao 

ritmo e à dinâmica das experiências coletivas, pois “o encontro de um grupo só é selado 

quando há descoberta de profundas raízes entre seus componentes e as coisas que juntos vão 

expressar.” O trabalho conjunto é que vai dar direção à peça e o crescimento grupal é o 

resultado direto da confiança que um deposita no outro. Por esta razão, buscava-se fortalecer 
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os acordos grupais no início de todo processo de formação de uma turma, que era 

paulatinamente reforçado ao longo das atividades e, sempre que fosse necessário, era 

rediscutido nas rodas de avaliação ao final das aulas. 

Isso me remete também às idéias de Stanislavski apud Guinsburg (1985, p.39) de 

valorização da equipe de trabalho e da ética dos bastidores em detrimento ao virtuosismo em 

cena. Todos eram importantes, independente do tamanho das falas, dos personagens ou da 

função que exerciam na colaboração para a criação da obra teatral. Partindo da idéia de que o 

artista deve amar a arte em si mesma e não a si mesmo na arte, as atitudes de vedetismo não 

eram aceitas ou estimuladas e o atraso, a preguiça ou má vontade deveriam ser erradicados 

por serem prejudiciais ao conjunto, uma vez que a perfeição artística do espetáculo não era o 

seu único alvo: 

 

A bem dizer, apesar de os cuidados de que era objeto a qualidade formal da 
mensagem e mesmo a moldura do veículo, a proposta deste ‘teatro de arte’ 
não se esgotava de modo algum no esteticismo, que era visto, igualmente, 
como o anverso de uma via pedagógica para o aperfeiçoamento moral e 
cultural do homem. Daí a missão educacional ser colocada como a segunda 
componente básica da companhia, permeando tanto quanto a artística toda a 
sua atividade. (GUINSBURG, 1985, p. 41). 
 

Portanto, mesmo que as apresentações públicas passassem a fazer parte dos 

objetivos da oficina, foi preciso buscar a forma mais adequada possível ao nível da turma, em 

respeito às suas características, e com respeito e valorização tanto do percurso que seria 

percorrido até a apresentação, quanto ao produto em si mesmo. Pois, uma vez que se assume 

que ir para a cena é importante - mesmo que se esteja trabalhando em uma escola onde o 

objetivo não é a formação de artistas - é preciso se ter o cuidado de não expor os alunos com 

um trabalho que não tenha mínima qualidade artística. Então, o trabalho que sempre 

começava com brincadeiras e jogos teatrais, incorporava dentro destas atividades os 

elementos do teatro básicos que se iam transformando cada vez mais em exercícios até chegar 

ao momento dos ensaios para uma montagem. Enfim, as aulas passaram a assumir um caráter 

de iniciação ao teatro, numa proposta de aprender a fazer, fazendo, e de aprender a ser 

criativo, criando. 

Contudo, a base para todo e qualquer projeto de encenação que fosse 

desenvolvido junto aos grupos deveria estar baseado nos trabalhos de jogos e improvisação. 

Eram os momentos iniciais de contato com o grupo, os temas surgidos nas cenas e nos 

debates e as habilidades dos estudantes de cada uma das turmas formadas que iriam ser a 
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principal referência do trabalho a ser montado. Este cuidado também era tomado para que não 

fosse ultrapassado o limite das possibilidades da turma com relação à intensidade dos ensaios 

e exercícios e que fosse mantida a espontaneidade e o prazer destas atividades. Portanto, a 

passagem do jogo para os exercícios e destes para os ensaios deveria ser o mais sutil possível, 

para que todo o grupo pudesse acompanhar o desenvolvimento e o aprofundamento das 

atividades teatrais. 

Acho que Peter Brook (2002, p.85) contempla muito bem a dificuldade dessa 

passagem do jogo para o exercício e da improvisação para o ensaio (e repetição) quando diz 

sobre a liberdade fácil e a liberdade difícil. A primeira é plena de instinto e espontaneismo, já 

a segunda exige disciplina e muita dedicação para o aprendizado de novas habilidades que 

permitiriam o desempenho em um nível mais profundo de criação: “O terreno que separa a 

liberdade fácil, exterior, da verdadeira grande liberdade é uma área escura que pressupõe a 

aceitação do fracasso, da disciplina e, sobretudo, da sensação de mal-estar.” E Brook dá o 

exemplo de aquisição desta nova liberdade referindo-se a ele próprio nas suas aulas de 

hipismo:  

 

Você não pode ficar com os pés assim, tem de botar o pé aqui, outro ali, e o 
braço desse jeito não, assim. E eu tenho de aceitar esse processo, perder 
completamente aquela primitiva liberdade da relação instintiva, passar por 
um período de desconforto, para alcançar finalmente uma liberdade maior. 
(BROOK, 2002,p.85.).  
 

Toda aprendizagem e domínio das linguagens artísticas acontecem exatamente 

como nessa passagem de um tipo de liberdade para a outra, quando se busca passar da 

espontaneidade pura e simples para o domínio de algumas técnicas e procedimentos que, 

apesar de serem inicialmente considerados difíceis, e exigirem disciplina e determinação, são 

fontes de crescimento e de maior poder de expressão quando plenamente alcançados.  Vários 

são os relatos de alunos que afirmam este reconhecimento do esforço necessário e a 

conseqüente satisfação pelo trabalho desenvolvido.  

Nos relatórios semestrais, surgem muitos escritos que reforça esta idéia, como o 

de Magali que escreveu: “Os exercícios no início foram bem desgastantes, mas depois que a 

peça foi formada vi que os exercícios tinham tudo a ver...” (Relatório do ano 2000). Ou ainda 

Margarida que assume:  

 

Confesso que antes de fazer teatro achava que era muito fácil, mas não é 
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bem assim. Fazer teatro, principalmente em escola pública, exige atenção, 
responsabilidade e bastante dedicação... Os alongamentos eram ótimos para 
o corpo, uma maneira de conhecer nossos limites e de ter mais disposição... 
A pior parte foi a criação da personagem, os ensaios são uma chateação, 
mas a melhor parte são as apresentações... (Relatório do ano 2003). 
 

O aluno Murilo é o que melhor descreve este processo:  

 

As aulas são riquíssimas, se não, não estaríamos num palco, tudo bem que 
eu não consigo fazer tudo, mas tento e por sinal dá tudo certo. As 
apresentações são ótimas, me divirto bastante e sempre são bastante 
elogiadas e aplaudidas. Os ensaios são bem cansativos em virtude dos erros, 
mas quem não erra? E eles são fundamentais, pois sem eles as 
apresentações não sairiam. (Relatório do ano 2004). 
 

 Deste modo, acredito que a democratização do fazer artístico é também a quebra 

de uma aura de magia e facilidade que envolve as artes do espetáculo, tornando-os objetivos 

concretizáveis a partir do reconhecimento que é necessário algum esforço e dedicação para 

que isso aconteça. Assumir esta postura teria que ser também parte do trabalho do grupo que 

tomasse a decisão de montar algo para si mesmo e para ser apresentado na própria escola. O 

grande aprendizado seria perceber que um momento não acontece sem o outro. E talvez esta 

seja uma das razões que faça com que a auto-estima dos alunos se eleve - o reconhecimento 

da capacidade individual de realização e de recompensa pelo esforço realizado.  

Ana Mae Barbosa (2005, p.16) fala sobre a produção artística em arte-educação e 

diz que, para crianças, a arte-educação não é espetáculo. Mas, se por alguma circunstância, a 

criança vai estar em cena, é preciso que ela esteja bem e que não seja apresentado um trabalho 

tosco só porque são crianças, ou principalmente, só porque são crianças carentes, no caso de 

trabalhos comunitários: “São aqueles shows que acontecem sem que as crianças estejam 

prontas: elas não estão tocando direito ainda, mas como é pobrezinha, a gente vai achar lindo. 

Dá a impressão errada de que é fácil ser artista, e não é.” Acho que quem descreve bem um 

momento como este é Luigi Pirandello quando pergunta: “Quem não sente pena ou, antes, um 

gélido constrangimento, assistindo a uma comédia mal representada por atores 

inexperientes?” (PIRANDELLO, 1978, p. 219) 

Deste modo, nas oficinas de Teatro deveria ficar evidenciado que toda e qualquer 

montagem precisaria ter uma qualidade artística mínima e adequada aos jovens alunos do 

Ensino Médio. Mas que também não poderia ser ultrapassado o limite de esforço e dedicação 

que a carga horária e a própria disponibilidade de tempo destes alunos-atores permitissem, 
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pois não éramos um grupo profissional de teatro. O tênue limite algumas vezes foi 

ultrapassado e em outras ficou aquém do desejado, mas tudo foi aprendizado para se afinar os 

instrumentos de percepção do próprio grupo e, principalmente, do professor das atividades, 

uma vez que este limiar deve ser encontrado sempre quando se assume a coordenação de cada 

turma.  

O trabalho do professor de Teatro, com isso, passa a ser também, a partir de algum 

momento, o de um diretor-encenador, e essa passagem deve estar clara para o grupo. Então 

esse diressor, um misto de diretor/encenador e professor, é quem está à frente das aulas de 

Teatro e que tem a função de dar os contornos finais e gerais ao que está sendo montado e que 

- como o próprio nome passa a sugerir - é o responsável geral pelo encaminhamento formal e 

temático que o trabalho possa seguir. É o que dá ou mantém um rumo do trabalho em grupo.  

 

Neste contexto o professor é o dramaturg – introduz estímulos, sugere 
alternativas de ação, mas principalmente, realça algumas soluções 
encontradas e ignora outras. Desta forma vai construindo o texto espetacular 
através de um roteiro em processo, entrando por atalhos e bifurcações 
imprevistas. (CABRAL, 2004, p. 13). 

 

A associação que Beatriz Cabral faz com este professor-diretor é o de um 

dramaturg que tem a função de um guia, um facilitador e um formatador do texto cênico, que 

é construído a partir do caos do fluxo criativo do processo de trabalho onde se articulam 

contextos, memórias e histórias de vida. Ele é também um mediador destas múltiplas vozes 

que se cruzam no processo dramático. Assim, o exercício desta função também está em 

consonância com a idéia de professor-mediador, proposta por Hoffman (2003) e Freire 

(1996), pois ele não é o único que traz informação e conhecimento para a sala de aula, mas é o 

que tem a dupla função de equilibrar os saberes e as habilidades do grupo.  

Complexo, e às vezes polêmico, este diressor de teatro é uma figura ímpar e de 

fundamental importância para a concretização de todos os objetivos e ideais de qualquer 

proposta de teatro em educação. É complexo, pois está sujeito às vicissitudes da realidade das 

escolas brasileira que, como já vimos, está na maioria das vezes aquém do que se esperaria de 

uma infra-estrutura adequada. Ele ainda é o responsável pelo “malabares” a equilibrar teorias 

e práticas, propostas metodológicas e contextos específicos, missão essa nem sempre fácil de 

ser cumprida. É um verdadeiro artista, apesar do preconceito que lhe é infligido mesmo pelos 

cursos de bacharelado na universidade. Todavia, é preciso não perder de vista o contexto 
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educacional, no qual o trabalho está inserido para que não se percam os objetivos iniciais do 

projeto de iniciação ao teatro e da formação dos estudantes.  

Talvez uma dificuldade a ser superada pelo diressor é ele pensar que é possível e 

que vale à pena todo o esforço e trabalho para essas montagens escolares, apesar do grau de 

dificuldade e da fugacidade que têm essas encenações. O grau de dedicação que é exigido ao 

professor que se encarrega das oficinas de Teatro e assume o compromisso da montagem é 

maior do que se não houvesse este objetivo final. E é muito maior do que o exigido nas aulas 

da disciplina Arte na grade curricular.  O importante é lembrar que este professor não é 

apenas um diretor e essa talvez seja a grande diferença existente entre este profissional 

licenciado e os diretores ou atores que - muitas vezes por questões econômicas - resolvem 

ministrar oficinas de Teatro.  Neste sentido a orientação de Viola Spolin para a condução dos 

jogos teatrais propostos em seu livro Improvisação para o Teatro também é válida para os 

momentos de encenação: 

 
O procedimento para o professor-diretor de teatro é basicamente simples: ele 
deve certificar-se de que todo aluno está participando livremente a todo 
momento. O desafio para o professor ou líder é ativar cada aluno no grupo 
respeitando a capacidade imediata de participação de cada um. Embora o 
aluno bem dotado pareça ter sempre mais para dar, mesmo se um aluno 
estiver participando do limite de sua força e usando o máximo de suas 
habilidades, ele deve ser respeitado, ainda que sua contribuição seja mínima. 
Nem sempre o aluno pode fazer o que o professor acha que ele deveria fazer, 
mas na medida em que ele progride, suas capacidades aumentarão. Trabalhe 
com o aluno onde ele está, não onde você pensa que ele deveria estar 
(SPOLIN, 1979, p. 09). 

 

É preciso respeitar os limites individuais, tanto durante os jogos e improvisações 

em sala, quanto no momento da elaboração de uma montagem e na subseqüente distribuição 

de textos e personagens. A falta de preparo psicopedagógico para lidar com jovens em 

formação pode ser extremamente prejudicial, tanto do ponto de vista humano, como artístico. 

Todo o artista que pretende dar aulas, tornando-se também um educador, deveria estar 

preparado para tal e por isso a formação do professor de Arte é tão importante. Entende-se 

aqui que somente um profissional devidamente habilitado pode assumir as aulas de Arte seja 

em ambiente escolar ou até mesmo fora dele. Pois daí também advém a minha particular 

desconfiança de projetos como o “Amigos da Escola”, que pode ser um estímulo para 

profissionais não habilitados ocuparem de modo informal, na escola, o lugar que deveria ser 

por direito assumido por professores licenciados, aproveitando uma brecha aberta pela 

falência do gerenciamento do Estado, para as questões de Educação. 
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 Para equilibrar o humano e o artístico, era importante ter sempre em mente que 

aquele seria um trabalho dos alunos do Colégio Manoel Novaes, para os alunos do Colégio 

Manoel Novaes. E foi dentro desta proposta de assumir a importância de apresentações 

públicas dos trabalhos, e não mais apenas desenvolver atividades de sensibilização e 

expressão com jogos e improvisações, que este período se caracterizou - pela descoberta dos 

limites desta passagem e da montagem de alguns trabalhos significativos e proveitosos, sem 

que o prazer de fazer e do descobrir-se capaz de fazer fosse perdido.  

A improvisação ainda era o grande mote para a elaboração de montagens que 

absorvessem os campos de interesse, os conhecimentos prévios e os elementos do cotidiano 

dos alunos, mas o trabalho com textos dramáticos, cenas em colagens ou textos completos 

também foi experimentado. No entanto, de maneira empírica, descobriu-se, entre erros e 

acertos, que a improvisação era o melhor caminho para fazer chegar o texto aos jovens, 

alcançando sua linguagem e atingindo seus campos de interesse. Dentre estes trabalhos,  

“Sonho de Uma Noite de Verão”16, “Esta é Nossa Escola”, “A Revolução Feminina” e “A 

Intrusa”, de Maurício Maeterlink17, são bem representativas das montagens desta época 

(imagens constantes nos anexos desta dissertação): duas colagens e dois textos encenados 

com base na improvisação e na adaptação dos temas do universo juvenil.  

As colagens têm temas distintos: o primeiro é a própria escola e o segundo é a 

mulher na sociedade contemporânea. “Esta é Nossa Escola” traz para cena o próprio 

ambiente escolar; esta pequena montagem foi muito importante para a escola refletir sobre si 

mesma e por isso foi, inclusive, remontada em 2005/2006. Já “A Revolução Feminina” trata 

do universo feminino de modo cômico, ao mesmo tempo em que faz algumas denúncias sobre 

o preconceito e a discriminação que ainda sofrem as mulheres nos dias atuais. Um conjunto 

de cenas compunha esta colagem, a maior parte delas criada a partir de um longo período de 

discussão e de improvisações sobre o assunto (que extrapolaram mesmo a divisão semestral 

das oficinas), outras surgiram a partir de textos e piadas sobre os homens e mulheres e outras 

ainda da observação direta do cotidiano e das relações interpessoais nos ambientes de origem 

de cada um.  A sonoplastia foi também uma característica marcante da montagem. O trabalho 

tem uma curiosidade: nesta época um número muito grande de alunas se inscreveu para uma 

das turmas das oficinas, na verdade, apenas um aluno começou a freqüentar as aulas (e não 

chegou até o fim, foi preciso convidar um outro aluno-ator para que pudéssemos continuar 

                                                 
16 Adaptação feita por mim e pelo grupo a partir da leitura da peça original de William SHAKESPEARE,.  
Comédias & Sonetos. Trad. F. Carlos de Almeida C. Medeiros. São Paulo. Abril Cultural, 1978. 
17 À disposição no Banco de Textos da Escola de Teatro da UFBA. 
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com a idéia), e acredito que esta característica do grupo é contributiva para a escolha do tema.  

De fato, ambas as colagens tiveram processos semelhantes de construção e 

elaboração e seguiram basicamente as mesmas etapas: primeiro o levantamento de material 

(escrito, imagético, verbal etc.) para dar subsídio às improvisações e as discussões em roda 

sobre os temas e situações a serem desenvolvidos posteriormente nos jogos e improvisações. 

Durante este primeiro período aconteciam também muitos jogos de interação, sensibilização, 

de expressão corporal e vocal, e de criação de personagens; a seguir vinha o momento das 

experimentações, ou seja, quando todo o material levantado ia criando forma e ganhando vida 

através das improvisações e da estruturação das cenas e dos personagens e onde os jogos 

ganhavam um aspecto mais de exercícios; por fim, chegávamos aos ensaios onde a marcação, 

a caracterização dos personagens, a sonoplastia, a confecção de cenários e adereços eram as 

principais atividades do grupo. A apresentação era o ápice do trabalho, mas sempre com 

supervisão e continuada orientação e acompanhamento da diressora.   

“A Intrusa” e “Sonho de Uma Noite de Verão” foram duas experiências bem-

sucedidas de trabalho com textos dramáticos. Esses sucessos foram positivos e funcionaram 

como compensadores de duas tentativas anteriores de montagem de texto que não tiveram o 

mesmo êxito: “Eles não Usam Black-tie” (na íntegra), de Gianfrancesco Guarnieri e “Natal na 

Feira”, de Deolindo Checcucci. Mas o “erro” é um grande professor e ao refletir sobre o por 

que não deram certo estas montagens chegou-se a algumas conclusões que foram 

determinantes para o sucesso das novas empreitadas. E foi com base nesse aprendizado que 

antes dos alunos chegarem ao texto propriamente dito em “Sonho de Uma Noite Verão”, 

estudou-se Shakespeare e sua época, e foram realizadas diversas improvisações sobre os 

temas, as personagens e as situações apresentadas na peça. Percebeu-se também que o texto 

em si não deveria ser montando na íntegra, tal e qual estava escrito, era preciso fazer uma 

adaptação para que se adequasse àquele grupo.  

Desta forma a turma foi subdividida em pequenos grupos de trabalho, 

transformando a linguagem e algumas personagens de trechos do texto para tudo desse certo. 

Mirela, que participou fazendo o papel de Helena, lembrando desse período conta que: 

 

O processo que Andréia fez foi assim, a gente conheceu o texto original, foi 
chato, você tinha que ler muitas vezes, mas aí a gente teve que adaptar, 
então a gente se debruçava tentando descobrir o que ele (Shakespeare) 
queria dizer: metáforas e mais metáforas. E também era dividido, cada 
grupo ficava com uma parte, e eu lembro dessa frase de Andréia que ficou 
na minha cabeça, ela falou assim: ‘Mas Shakespeare é assim, se ele quer 
falar de uma coisa, por exemplo, se ele quer falar da luz então ele vai falar 
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da lâmpada, do fio, do poste e não sei quê e não sei quê’. Aí eu fiz: ‘Ah! É 
isso, então tá! Mas ele só está falando da luz! Então isso ficou fácil, porque 
aí você já fez uma ligação e “ah, ele só quer dizer uma coisa”, aí então você 
prestava atenção no texto pra tentar fazer a síntese do que ele estava 
dizendo. Então, esse processo de conhecer o texto original também foi muito 
interessante. (Depoimento colhido em 03.06.2006). 

 

Em uma outra turma mais avançada, onde os integrantes já haviam participado de, 

pelo menos, uma montagem anterior, o processo para se chegar em “A Intrusa” se deu da 

seguinte forma: foram escolhidos e distribuídos alguns textos dramáticos que foram lidos e 

discutidos pelo grupo e em conjunto, após algumas ponderações, decidiu-se por trabalhar na 

peça de Maeterlink. A partir da escolha foram realizadas diversas leituras para análise e 

compreensão do texto, ou seja, trabalho de mesa; improvisações e exercícios completaram o 

estudo das personagens em um trabalho árduo, porém, compensador, que resultou na mais 

bem elaborada peça já montada ao longo do projeto O Teatro na Escola. Cenários, adereços, 

figurinos, iluminação e sonoplastia que compunham esta encenação foram em sua maioria 

confeccionados pelo próprio grupo. Aliás, também em “Sonho de Uma Noite de Verão” toda a 

turma teve uma participação constante na elaboração dos figurinos, adereços e na arrumação 

do espaço cênico onde se dariam as apresentações.  

Esta idéia dos alunos atuarem em todas as etapas do processo da oficina desde o 

seu início até a montagem final já foi delineada por Luiz Ferreira (1982, p.82) em seu artigo 

Processos Teatrais na Ação Educativa. O autor versa sobre o teatro, jogo e jogo dramático, 

sugerindo inclusive uma série de atividades a ser trabalhada com as turmas iniciais e 

avançadas do antigo 1º Grau, atual ensino Fundamental. E para o Teatro no 2º Grau, atual 

Ensino Médio, a sua proposta é: 

 

Respeitando o crescimento do aluno, pode-se pensar num aprofundamento 
dos jogos dramáticos e na montagem de peças teatrais em que a participação 
do aluno seja uma constante, da redação dos textos à encenação. Uma outra 
possibilidade é o próprio teatro como objeto de estudo, a sua importância no 
desenvolvimento da história do homem. (grifo meu). (FERREIRA, 
1982,p.82). 

 

Assim, em criações próprias ou em adaptações de textos dramáticos já existentes, 

os alunos deveriam estar engajados em todas as etapas do processo de encenação. No entanto, 

com as montagens se tornando cada vez mais freqüentes na escola, uma outra necessidade 

surgiu: a de um ambiente propício a essas apresentações, que até então aconteciam no antigo 
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refeitório, desativado após a escola ficar apenas com o Ensino Médio. A necessidade de um 

espaço maior, também importante para escola que não possuía um auditório para outras 

atividades, uma vez que o Auditório de Música era usado apenas nas apresentações musicais  

- e, por falta de espaço, também utilizado como sala de aula - já que o grande piano da escola 

tem lugar permanente no seu pequeno palco de apresentações. Foi assim que entre os anos de 

2000 e 2001 o projeto UM PALCO PARA O MANOEL NOVAES foi elaborado e encaminhado 

à Secretaria de Educação, que com verbas do PDE – Programa para o Desenvolvimento 

Escolar executou-se na escola, que passou então a contar com o Salão de Eventos.  

 

3.3.3 Período de 2002 a 2004 
 

O ano de 2002 começou com a apresentação da montagem “A Revolução 

Feminina” inaugurando o novo espaço da escola, embora precário e sem a grande infra-

estrutura de um teatro de verdade, o Salão de Eventos constituía-se em uma grande conquista 

das oficinas e do projeto O Teatro na Escola. Então, com a Sala de Teatro e o Salão de 

Eventos, o projeto teria agora uma base mais sólida para continuar sua caminhada apesar de 

toda a dificuldade encontrada para sua manutenção. Mas essa dificuldade era do colégio como 

um todo, e esta é uma questão mais ampla que envolve o estado atual da escola pública no 

estado da Bahia e, certamente, no Brasil. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, a essa época já haviam sido 

divulgados e fundamentavam todas estas ações educativas no ambiente escolar. Isto trouxe a 

confirmação do caminhar que já vinha sendo trilhado e a garantia de uma fundamentação que 

sustentasse também pedagogicamente a continuidade e o desenvolvimento do projeto e das 

oficinas. O fazer, o apreciar e o entender o que se faz são agora partes integrantes do 

programa das oficinas de Teatro. A multiculturalidade estava também presente com as 

diferentes montagens e abordagens dos temas e das discussões em sala de aula.   

Dessa forma, também os estudos teatrais passaram a integrar o programa das 

oficinas, servindo de fonte de debate para o conhecimento das diferentes formas do fazer 

teatral. Como diz Bonfito (2002, p.125), não existe ‘teatro’, existem ‘teatros’, e esta 

descoberta é fundamental para tirar do jovem a visão estreita, relacionada muito mais à 

televisão e também ao cinema, do que ao teatro em si. Sobretudo o jovem das escolas 

públicas, oriundo de bairros periféricos e de classes economicamente desfavorecidas, que não 

tem o hábito de ir ao teatro, e desconhece suas especificidades em relação aos meios citados. 
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Mas cada vez que este jovem pode aproximar-se do teatro – ou dos “teatros” – seu interesse 

aumenta.  

Assim, as apresentações dos alunos para os alunos do Colégio Manoel Novaes 

também serviam como divulgação das próprias oficinas, o que atraía sempre e cada vez mais 

um grande número de estudantes interessados, e ao mesmo tempo, levavam o teatro para a 

escola, suprindo a carência cultural de muitos dos alunos que, em sua grande maioria, nunca 

haviam ido ao teatro ou assistido a uma peça, a não ser os trabalhos didáticos e as 

dramatizações em sala de aula. Então, a grande pergunta e desafio do projeto passaram a girar 

em torno do que montar e como montar dentro deste contexto educativo. A pesquisa por 

textos juvenis não foi satisfatória.  

Na SBAT – Sociedade Brasileira de Autores Teatrais - foram encontrados apenas 

dois textos registrados exclusivamente na categoria juvenil. O que persiste é a clássica divisão 

entre os gêneros adultos e o infantil. Mesmo que algumas vezes seja utilizado o termo “teatro 

infanto-juvenil”, o que prevalece é o infantil. Assim, a ausência de tradição de um formato 

exclusivamente juvenil de teatro, faz com que seja necessária a adaptação de outro material 

(infantil ou adulto) para este universo.  Uma outra possibilidade é também a descoberta de 

novas propostas a serem experimentadas para suprir esta falta de textos próprios para 

adolescentes. 

Daí o próprio o caminho já percorrido pelas oficinas apresentou-se como a melhor 

alternativa para a elaboração das encenações das turmas de Teatro. Seriam ainda os jogos e 

principalmente as improvisações e a adaptação de textos que possibilitariam estas montagens. 

A busca era por uma linguagem de teatro jovem que satisfizesse a quem fazia e também que 

atingisse de bom grado o público-alvo das apresentações: os alunos e professores do colégio, 

com extensão à comunidade escolar como um todo. Uma estética juvenil de teatro criada por 

e para jovens. Desse modo, não só a forma, mas também as questões específicas referentes ao 

universo adolescente são abordadas, e o teatro torna-se um lugar de encontro e de reflexão 

sobre os assuntos mais diversos que fazem parte do universo juvenil. Muitos destes assuntos 

considerados temas transversais também são debatidos em sala de aula quando surge a 

oportunidade, nas improvisações ou nas rodas de conversa. Drogas, violências, sexualidade, 

amizade, romance, família, trabalho e a própria escola são temas freqüentes na sala de aula, 

mas não são os únicos. De fato, a grande descoberta do projeto é que o teatro pode falar de 

absolutamente todos os assuntos, desde que numa linguagem acessível e num formato atraente 

para os jovens alunos do Ensino Médio.   
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Uma boa referência adaptada para este trabalho foi a proposta do Teatro Essencial 

de Denise Stoklos (1992), que bem se adequa às condições e intenções do projeto, ou seja,  

evitar encenações de cunho realista/naturalista. Esta escolha se deu por dois motivos: o 

primeiro de ordem estética e o segundo, mais contundente, devido à falta de infra-estrutura 

física e material que permitisse a confecção de cenários, figurinos elaborados ou um bom 

trabalho de iluminação. O ator em cena é o elemento mais importante no que Stoklos define 

ser o Teatro Essencial.  

 

Quero trocar a fantasia da composição teatral pela presença viva do ator. 
Acredito na relação de nova realidade que se faz na força da presença viva 
do ator, engajado na história com suas idiossincrasias, sem recursos do 
fabricado, limpidamente como água na fonte. Os valores do palco muitas 
vezes estão povoados de valores de bastidor, de camarim. Quero o palco nu. 
Os figurinos, cenários e discursos radiofônicos muitas vezes acoplam 
parasitárias imagens no ator. Não quero decoração. Quero no seco. Com 
raiva decreto o fim do excesso. A pirotecnia mente. Quero sinceridade. No 
lixo o broche. No palco o peito. (STOKLOS, 1992). 
 

 

Também Peter Brook (1994, 1999, 2000 e 2002) reforça esta idéia quando propõe 

um teatro contemporâneo que tem como características principais o desapego ao prédio teatral 

como único local possível de apresentação; o espaço vazio, ou seja, um espaço indefinido 

com tempo indeterminado onde se passariam as ações da peça a ser montada; as 

improvisações como base para a criação cênica, uma vez que o ator em cena é o maior 

responsável pela condução da história (seja através do seu corpo, da sua voz ou dos diferentes 

aspectos da sua interpretação) e, finalmente, a ênfase na necessária comunhão entre tema e 

público para o qual a peça será apresentada para que se crie verdadeiramente um teatro forte e 

vibrante.  

Portanto, no Colégio Manoel Novaes, os alunos-intérpretes em cena seriam as 

peças chaves das montagens. Por isso, a base de toda nova criação estaria na preparação 

corporal, vocal e de intérprete dos alunos. Os adereços, figurinos possíveis e a sonoplastia 

seriam os outros elementos do teatro que poderiam ser mais bem explorados dentro desta 

linguagem jovem de teatro. Na proposta de trabalhar com os grupos de teatro os jogos 

(dramáticos e teatrais) e as improvisações, estudando o teatro em suas múltiplas 

possibilidades, tomando conhecimento de sua evolução na cultura ocidental e brasileira e 

descobrindo também outras formas do fazer teatral em outras culturas, os grupos vão 

crescendo e mantendo uma dinâmica de trabalho. Ao mesmo tempo em que se dá a 
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sistematização da criação, da apreciação e do estudo, adquirindo flexibilidade suficiente e 

possibilitando a pluralidade de experiências durantes os processos de montagens de cenas, 

criações coletivas, colagens cênicas ou adaptações de textos dramáticos, narrativos ou 

poéticos.  

Assim, os alunos das oficinas de teatro acabam muitas vezes tornando-se 

multiplicadores deste conhecimento dentro da sala de aula do currículo comum quando da 

solicitação de dramatizações por parte de outros professores, facilitando dessa forma o uso do 

teatro instrumental nas disciplinas de História ou Língua Portuguesa, por exemplo. Estas 

ações multiplicadoras se tornaram tão importantes no ambiente escolar que serão tratadas 

especificamente adiante. Outra questão relevante é a que destaca o papel dos grupos de teatro 

no Colégio Manoel Novaes como divulgador do teatro em uma sistemática semelhante à de 

formação de platéia, porém circunscrita ao próprio ambiente escolar. 

Neste período alguns trabalhos foram muito significativos e exemplificam bem 

esta idéia de desenvolvimento de uma estética jovem de teatro e com temas que fossem do 

universo juvenil, especialmente os que surgissem durante as aulas iniciais nos jogos e 

improvisações. “Ficar ou Namorar? Eis a questão”, “O que Será o Amanhã?” e “Mas Será 

o fim do Mundo?” (imagens presentes nos anexos desta dissertação), são as montagens 

representativas deste período.  

Em “Ficar ou Namorar? Eis a questão!” a trama da estória gira em torno de uma 

menina que tem dois pretendentes, só que um quer ficar18 e ou outro quer namorar. Ela gosta 

dos dois e este seu dilema é o ponto de partida para várias situações e reflexões sobre namoro, 

paquera, sexualidade, amizade e afetividade. Com ares de comédia romântica, a peça inova ao 

abrir espaço em uma de suas cenas para ouvir a opinião da platéia sobre o assunto. Esta peça é 

extremamente dinâmica e conseguiu ter vários momentos distintos que se complementavam 

para contar a sua história: programa de rádio, poesia reflexiva sobre o amor, cenas do 

cotidiano escolar e familiar, enfim, uma grande diversidade de situações criadas pelo grupo, 

sempre com estímulos e supervisão geral da professora-diretora. Já “O que Será o Amanhã?” 

leva à cena as preocupações e incertezas dos jovens com relação ao presente e ao futuro no 

que tange à vida profissional e familiar. A reflexão tem como foco a personagem Teca, que, 

por não suportar tanta pressão, acaba envolvendo-se com uso, e abuso, de substâncias ilícitas 
                                                 
18 Ficar para os jovens tem o sentido de se relacionar amorosamente com alguém, mas de modo que não haja 
vínculo ou compromisso entre ambas as partes. Muitos jovens ficam antes de decidir se querem ou não namorar 
com alguém. No dicionário Houaiss ficar, neste sentido, está definido como: Regionalismo: Brasil. Uso: 
informal. Manter com (alguém) convívio de algumas horas, sem compromisso de estabilidade ou fidelidade 
amorosa Ex.: <encontrou-se com a Paula na danceteria e ficou com ela> <ele e ela ficaram ontem à noite> 
Consultado em : http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=ficar&stype=k. Acesso 24/10/2006. 



 84

afetando radicalmente a sua vida, bem como a de todos à sua volta. Apesar de tocar em temas 

sérios, como violência, corrupção e degradação do meio ambiente, a peça se propõe ser um 

chamado para a vida ao trazer uma mensagem de esperança e confiança aos jovens que a 

fizeram e que a assistem.  

Estes dois trabalhos são considerados importantes, sendo as primeiras criações 

com os grupos que não tinham um perfil de colagem cênica, ou seja, eram histórias completas 

e com personagens fixos para cada aluno-intérprete do início ao fim. A seqüência de ação foi 

a mesma já descrita anteriormente, ou seja: levantamento de assuntos e preparação cênica do 

grupo; experimentações, exercícios e fixação dos textos e elaboração das personagens; e, 

enfim, o período de ensaios, muitos ensaios. Para fazermos boas apresentações, esforços não 

eram medidos e os ensaios aconteciam com maior freqüência ao se aproximarem as datas de 

apresentação, para que o grupo ganhasse ritmo e confiança e para que tivéssemos tempo de 

produzirmos bem – figurinos, cenários etc. – em cada montagem.  

Também dentro deste novo formato de criação nasceu “Mas Será o fim do 

Mundo?” que mostra de forma bem humorada as situações mais inusitadas que podem 

acontecer com a possibilidade do mundo vir a se acabar a qualquer momento. Tudo começa 

quando a jovem Madalena tem um sonho em que a Terra pode estar com os dias contados 

devido às atrocidades que os seres humanos têm cometido. A peça tem por mote versos de 

uma conhecida canção do compositor Paulinho Moska, que indaga pro ouvinte: “O que você 

faria se só te restasse um dia?” 

Além das colagens, das adaptações e das peças criadas com os próprios grupos, 

descobriu-se também que as montagens já encenadas anteriormente poderiam ser re-montadas 

devido a atualidade do tema e de acordo com o formato do grupo. Muitos alunos acreditam 

que o trabalho é mais fácil se não tiverem que elaborar também o texto, “apenas” construir as 

personagens e preparar a encenação, como afirmam Magali: “A segunda peça foi mais fácil 

porque veio montadinha, prontinha só para interpretar bem.”; e Maria: “Uma peça que já 

estava pronta ficou muito mais fácil de se fazer!” (Depoimento colhido dos relatórios do ano 

de 2004). 

Contudo, uma nova montagem está sempre aberta a transformações e, com essa 

visão, foram recriadas “Falando de Amor”, considerada um marco na história do teatro no 

Colégio Manoel Novaes, e “O que Será o Amanhã?”. Maurício, que participou de duas 

turmas habitualmente como operador de som, avaliou seu ano de participação da seguinte 

forma: 

O que eu mais gostei foram os produtos destas oficinas... ‘O que Será o 
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Amanhã?’ foi uma boa remontagem porque o tema da peça é legal e a 
mensagem ‘a vida continua’ me toca lá no fundo, fora que alguns atores 
tiveram um desempenho excelente o que tornou a peça ainda melhor. 
(Relatório do ano de 2004) 

 

E Maurício completa a sua avaliação dando uma opinião geral sobre o trabalho 

que tem sido feito com O Teatro na Escola que é muito encorajador: “Eu gosto muito do seu 

trabalho, não só por ser bom (ele é bom!!), mas também pelo seguinte: quantas pessoas 

desenvolvem este tipo de trabalho em uma escola pública da mesma maneira que você?” 

Esta observação da ausência de oficinas de Teatro em outras escolas da rede 

pública também foi constatada por outros alunos que reclamam a falta de oportunidade para 

participar de atividades culturais não apenas nas escolas, mas em centros culturais de bairros, 

e a grande maioria não teria condições de custear cursos ou oficinas particulares de arte-

teatro. Mirtes é uma das alunas que reforça este pensamento quando diz que aproveitou muito 

as aulas, pois ela sempre quis fazer teatro e não tinha onde: “Eu sempre tive vontade de fazer 

teatro e nunca tive oportunidade, mas uma luz de Deus me encaminhou para o Manoel 

Novaes e eu consegui.” (Relatório do ano 2004); Milton, que freqüentou as oficinas durante 

todo o tempo em que estudou no colégio relatou logo no início de sua participação que: 

 

Há muito tempo venho procurando um lugar pra fazer teatro e estou muito 
satisfeito de ter achado esta oportunidade... Esse foi o meu primeiro ano de 
teatro, mas foi como se eu já tivesse feito há muito tempo, fora o nervoso de 
apresentar em público. (Relatório 2003). 

 
 
Também Marcelo conta que estava preparando-se para ingressar na Escola 

Técnica da Bahia, mas que a descoberta das oficinas o fizeram alterar os rumos de suas 

escolhas: 

 

Quando eu soube que tinha uma escola estadual com um ensino bom e um 
curso de teatro eu me animei. Acabou que desisti do CEFET-BA e ‘pimba!’, 
vim pro Manoel Novaes... Os exercícios ajudaram bastante, principalmente 
o das encenações que despertam a criatividade, a relação com o resto do 
grupo e com a professora...(Relatório de 2004). 

 

Deste modo, não seria exagero afirmar que para muitos alunos a única 

oportunidade para conhecer, fazer e apreciar as artes (seja Teatro, Música, Dança, Artes 

Visuais, em forma de oficinas ou nas aulas regulares) se dá no ambiente escolar. Este é um 

forte motivo que reforça o quão importante é oferecer um ensino artístico e estético de 
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qualidade. Esta é uma motivação extra do projeto O Teatro na Escola para superar as 

dificuldades de ordem material, física e humana para poder oferecer um ensino de Teatro de 

boa qualidade para os participantes das oficinas. 

O aprendizado ocorrido ao longo dos anos de funcionamento do projeto deixou 

claro que mesmo o trabalho com textos dramáticos já conhecidos deveria passar pelas 

improvisações e, principalmente, pela adaptação de forma e linguagem, uma vez que eram 

destinados, tanto no fazer como no apreciar, aos jovens alunos do colégio. Assim foi que se 

montou “O Auto da Barca do Inferno”, numa bem humorada versão que tinha início no 

Pelourinho, no encontro entre uma estudante fazendo uma pesquisa sobre Gil Vicente e um 

turista português que lhe contaria sobre a peça e seu autor. Esta peça teve um processo de 

montagem muito semelhante a de “Sonho de Uma Noite de Verão” no que diz respeito à 

abordagem do texto dramático e ao seu processo de elaboração, ensaios e apresentações. Uma 

grande diferença, porém, acredito tenha sido com relação ao trabalho de construção das 

personagens que aqui foi muito mais intenso e produtivo, não só no que diz respeito à 

caracterização como, principalmente, ao trabalho corporal, vocal e de interpretação.  

Nesta montagem também ficou evidente algo que havia sido observado nas peças 

anteriores: é importante que ocorra mais de uma apresentação, pois é na continuidade das 

apresentações que se vê a importância dos exercícios e ensaios de elaboração da peça. É 

também pela possibilidade de atuarem nas peças por várias vezes que se dá a compreensão 

total do fazer teatral para os alunos-intérpretes, afinal, a ‘repetição’ em teatro, não acontece 

apenas durante os ensaios, mas também durante uma temporada.  

A montagem de “O Auto da Barca do Inferno” também tinha o propósito de estar 

mais em contato com outras disciplinas, especialmente Língua Portuguesa, e contou mesmo 

com o apoio de alguns professores. Infelizmente, talvez a peça não tenha sido explorada em 

todo o seu potencial devido à própria estrutura de funcionamento do colégio, não favorecendo 

as atividades interdisciplinares, mas mesmo assim este envolvimento dos professores pôde ser 

considerado um avanço dentro do ideal do projeto O Teatro na Escola. O projeto conta com a 

participação e apoio da direção da escola e da coordenação para o encaminhamento e 

organização das turmas que vão assistir às apresentações de teatro que ocorrem, 

preferencialmente, ao final de cada semestre.  

Uma solicitação constante dos alunos, e até mesmo de outros professores, é que as 

peças do projeto pudessem ser apresentadas em outras escolas e espaços culturais. Quando 

esta oportunidade acontece, é muito bem aproveitada. Há algumas vezes, porém, certa 

cobrança de que, inclusive, entrem em circuito profissional e fiquem em cartaz em um teatro 
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da cidade. No entanto acredito que não temos a infra-estrutura necessária para tanto. 

Questiono ainda o grau de maturidade dos grupos formados nas oficinas para assumirem um 

compromisso desta natureza. Isso porque até mesmo nas apresentações escolares, algumas 

vezes, se enfrentam problemas de alunos que não chegam no horário ou não podem 

comparecer, deixando o professor e o grupo que assumiu este acordo em uma situação 

delicada.  

A expansão das apresentações para um palco externo ao colégio descaracterizaria 

o projeto em termos didáticos por alçar um viés profissionalizante. Vale destacar não ser esta 

a intenção das oficinas, que tem como proposta pedagógica o ensino de Teatro dentro do 

ambiente escolar. O projeto o Teatro na Escola deve se voltar principalmente para a própria 

escola e para a formação artística, estética e humana dos alunos do grupo, e, por extensão com 

as apresentações para os alunos e a comunidade do Colégio Manoel Novaes. Esta formação de 

qualidade é satisfatória tanto na validação do desenvolvimento pessoal dos alunos - que 

narram suas transformações ao longo da participação nas oficinas - como também para 

aqueles que, despertos para as artes, tiveram esta oportunidade de experimentar o fazer 

artístico. Ainda merece destaque que muitos são os estudantes destas oficinas que decidem 

por continuar a fazer teatro em outros locais ou a prestar o vestibular para a Escola de Teatro, 

em sua maioria, para o curso de Licenciatura. 

Mesmo a participação em festivais estudantis e escolares deve ser uma questão 

ainda a ser sempre bem avaliada, pois a competitividade e a exposição extra-escolar dos 

alunos, especialmente se há um caráter de premiação e não um ambiente de mostra ou de 

intercâmbio entre escolas, pode interferir nos objetivos educacionais aos quais o projeto se 

propõe. Mesmo que tenhamos participado ao longo destes anos do Festival do Colégio 

Marista e de várias edições do Festival Inter-Escolar de Artes Anísio Teixeira, sempre foi 

valorizada muito mais a oportunidade de divulgar o trabalho e atender à solicitação dos alunos 

de saírem da escola para se apresentar em outros espaços - divulgando assim o trabalho que 

vem sendo realizado nas oficinas - do que a competitividade e a valorização exagerada dos 

prêmios que, porventura, viessem a ser ganhos nestes festivais. Este é um cuidado que Fanny 

Abramovich alerta para com as crianças postas em concurso e que acredito serem também 

válidas para jovens alunos do Ensino Médio do Colégio Manoel Novaes.  

 

Os festivais de música ou de teatro, os livros escritos por crianças e editados 
(alguns até com lançamentos em tardes de autógrafo e tudo...), as crônicas 
publicadas em jornais de circulação adulta, são um apequena mostra destra 
premiação estreitante... Que diferença quando o jogo teatral ou musical, 
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literário ou plástico, poético ou corporal, é feito para ser usufruído pelo 
grupo que está crescendo junto...” (ABRAMOVICH, 1985, p. 76).  
 

3.3.4 Período de 2005 a 2006. 
 

 

Ao longo destes anos e, com o amadurecimento do trabalho, dentro e fora das 

oficinas, o projeto O Teatro na Escola foi ganhando força e visibilidade. Nos grupos, os 

objetivos, conteúdos e metodologias foram fortalecendo-se através da concretização do ensino 

das especificidades da linguagem teatral para os jovens alunos do Ensino Médio. No âmbito 

coletivo, o Teatro passou a fazer parte da vida escolar por meio da regularidade das 

apresentações que funcionam como difusores do teatro na escola; por intermédio do teatro 

instrumental nas outras disciplinas do currículo, seja orientado pelo professor de Teatro ou 

pela atuação dos alunos multiplicadores deste fazer teatral; e também no estímulo e facilitação 

constante a idas ao teatro por todos os alunos e professores. Com estas ações permanentes, é 

possível entender a afirmação da diretora Benedita Pirôpo de que o Teatro passou a fazer 

parte da vida escolar (Entrevista concedida em 12/06/2006). 

Assim, as artes têm-se firmado cada vez mais na vida escolar e isso tem atraído 

muitos alunos interessados neste perfil artístico, que buscam no Colégio Manoel Novaes 

complemento à educação básica oferecida na maioria das escolas. Uma importante 

constatação desta pesquisa foi o surgimento de uma espécie de tradição dentro de algumas 

famílias de alunos que freqüentam a escola. O aluno que tenha passado pelas oficinas de 

Teatro ou Música serve de inspiração para os irmãos mais novos estudarem na mesma escola 

e, assim, também participarem das oficinas. 

Uma das grandes conquistas da escola foi o reconhecimento oficial deste histórico 

e perfil artístico-estético do Colégio Manoel Novaes no Projeto Político Pedagógico que foi 

escrito ao longo do ano de 2005 e que entrou em vigor a partir de 2006: 

 

Levando em consideração a vocação da escola para Artes, principalmente música, a 
Secretaria de Educação, reconhecendo esta característica, incluiu o Colégio Manoel 
Novaes no Projeto Piloto do curso de Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio 
a partir de 2006. Esta iniciativa gerou grande satisfação à comunidade envolvida com 
música, visto que era desejo de todos o retorno do ensino profissional. ( NOVAES; 
PPP: 2005, 12). 

 

Também as oficinas foram regularizadas dentro da nova Proposta Político-
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Pedagógica da escola quando rege que “além das oficinas de Música, a escola oferece oficinas 

de Teatro, Dança e Esportes.” Com o reconhecimento da vocação artística da escola, a volta 

do ensino profissionalizante de Música e a garantia da manutenção das oficinas de Teatro e 

Dança frutifica-se o trabalho de dez anos de luta, dedicação e esforço para consolidação do 

projeto o Teatro na Escola. 

Outra fonte de reconhecimento do trabalho com Teatro foi o convite da Secretaria 

de Educação e Secretaria da Fazenda para a elaboração de uma peça a ser apresentada no 29º 

Encontro Nacional de Educação Fiscal, que se realizaria pela primeira vez em Salvador. Para 

tal evento foi criada a peça “A Gente Paga Imposto pra quê?” (ver imagens nos anexos desta 

dissertação), cujo processo de montagem respeitou a tradição das oficinas, ou seja, foi 

realizada uma ampla pesquisa teórica e de campo para dar subsídios às improvisações e à 

criação dos textos; em seguida foram fixados os personagens, situações e falas da peça; 

ensaios e elaboração de cenário e figurino complementaram as ações que antecederam as 

apresentações.   

A peça foi apresentada não apenas no evento para o qual foi elaborada, o 29º 

Encontro Nacional de Educação Fiscal, realizado no Blue Tree Tower Hotel, localizado no 

bairro do Rio Vermelho, mas também para todo o Colégio Manoel Novaes, já como parte de 

difusão do projeto de Educação Fiscal nas Escolas, que se iniciaria em toda a rede pública 

estadual a partir do ano de 2005. Este mesmo trabalho também fez parte da programação 

cultural da Bienal do Livro de Salvador, no Centro de Convenções. Com isso foi também 

atendida a solicitação de muitos de que o projeto ultrapassasse as fronteiras escolares. 

No entanto, durante esta montagem, houve a interferência, e porque não dizer, a 

tentativa de controle sobre determinados temas, por alguns técnicos e responsáveis das 

secretarias no texto que estava sendo construído. Isto já indica as situações que podem surgir 

neste tipo de trabalho e que devem ser levadas em consideração quando da inserção do 

professor e das oficinas de teatro dentro do sistema da rede pública estadual. Assim como há 

a constatação de trabalhos para pura animação de festas, descontextualizados de uma proposta 

de crescimento e estudo do grupo que o elabora e que aconteçam simplesmente para a 

comemoração de uma efeméride, também o engajamento do teatro em propostas do governo 

do Estado, principalmente se de cunho político-partidárias, devem ser fonte de profunda 

reflexão e análise. Deste modo, mais uma vez, a saída de peças criadas no colégio deve ser 

ainda objeto de estudos futuros para que se possa divisar com mais clareza os caminhos para 

esta ampliação na relação teatro-escola-sociedade e para melhor serem definidas as fronteiras 

a serem cruzadas neste novo caminhar.  
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Por isso, optando por ampliar as práticas teatrais na própria escola, foram 

valorizadas as ações que permitissem ao projeto e ao trabalho realizado nas oficinas favorecer 

o desenvolvimento dos alunos e a conexão cada vez maior com as demais disciplinas do 

currículo e com a vida escolar como um todo. Neste sentido, um outro trabalho que deu nova 

dimensão a proposta das oficinas de Teatro foi à remontagem da peça “Esta é Nossa Escola”, 

agora para ser apresentada a todos os alunos, especialmente aos novos estudantes que 

ingressavam no colégio em 2006. A intenção principal desta montagem é pontuar a 

importância do respeito como eixo norteador das relações interpessoais dentro do ambiente 

escolar e do respeito para com o próprio ambiente físico onde todos estudam ou trabalham. 

Desta forma o teatro estaria colaborando e se inter-relacionando com o um outro projeto, o 

Cuidando da Escola,19 que tem como objetivo principal conter o vandalismo e a depredação 

das escolas públicas estaduais com o apoio ao desenvolvimento da cultura da preservação do 

seu patrimônio. 

Dentro do projeto Cuidando da Escola, cada unidade escolar desenvolveria ações 

que promovessem a conscientização da importância da preservação da escola, sendo este um 

tema transversal a ser desenvolvido em todas as disciplinas. Seis meses após uma grande 

reforma e a volta às aulas com a apresentação de “Esta é Nossa Escola”, o Colégio Manoel 

Novaes ficou entre os colégios que registraram as menores taxas de depredação na cidade de 

Salvador, segundo informe da própria direção escolar (em entrevista concedida em 

12/06/2006). Esta ação conjunta também abre perspectivas para outras parcerias e para o 

trabalho interdisciplinar entre os diferentes projetos que acontecem na escola.  

Entretanto, o empenho para a concretização das idéias e projetos dentro da escola 

pública tende a ser maior do que realmente poderia ser, uma vez que há uma aceitação por 

parte de alunos, professores, funcionários etc. que o normal é que nada aconteça, pois a escola 

pública é assim mesmo. Dentro desta visão, não adiantaria muito esforço, pois todo ele seria 

em vão. Esta condição foi apontada por Paulo Freire em seu livro A Pedagogia da Autonomia, 

quando ele diz: 

 

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda 
solta no mundo. Com ares de pós-moderno, insiste em convencer-nos de que 
nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a 
virar ‘quase natural’... Do ponto de vista de tal ideologia, só há saída para a 
prática educativa: adaptar o educando a esta realidade que não pode ser 
mudada. (FREIRE, 1996, p. 20) .  

                                                 
19 Para saber mais sobre este projeto consultar: http://www.sec.ba.gov.br/cuidando_escola/cuidando_escola.htm 
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Contudo, o autor sustenta que “mudar é difícil, mas é possível” (1996, p.79). Esta 

foi uma das idéias que permearam também a montagem de “Esta é Nossa Escola” que nasceu 

e cresceu (pois ao ser remontado, ganhou novos elementos), de conversas e improvisações 

sobre a própria escola. O primeiro momento dos trabalhos foi diferente do que costuma ser no 

processo das oficinas de Teatro, porque já sabíamos o texto a ser montado. Começamos com 

o estudo do texto dramático e com o levantamento de novos materiais para discussão e 

compreensão do tema.  

A partir daí, foram realizadas improvisações de novas situações e personagens que 

poderiam complementar o texto já existente. Também os jogos e exercícios corporais e 

vocais, de sensibilização e socialização, de prontidão e concentração faziam parte das 

atividades neste primeiro momento. A distribuição das personagens se deu apenas depois de 

um pequeno período de experimentação, onde os alunos jogavam com as diferentes 

personagens da peça. Uma vez definido quem interpretaria quem, foram intensificados os 

exercícios corporais e vocais que dessem suporte aos alunos-intérpretes para as suas 

composições. Nas rodas de conversa discutíamos as cenas e personagens, procurando o 

entendimento das situações, das intenções, dos subtextos, dos climas – que oscilavam entre o 

dramático ao cômico, das relações entre as personagens, das referências ao universo 

manoelino e das soluções cênicas que poderiam ser utilizadas para os problemas de 

interpretação ou de marcação, conforme íamos crescendo na construção da montagem. A 

repetição20 garantia a agilidade na fixação das falas de cada um ao mesmo tempo em que 

permitia a criação de novos elementos, que ajudassem na composição das cenas a partir de 

estímulos dados pela diressora ou que surgiam nas conversas e discussões.  

Sentiu-se com o avançar dos ensaios a necessidade de que os adereços e objetos 

estivessem prontos, por isso, neste momento foram confeccionados ou transformados os 

objetos que estariam em cena. Também os figurinos já precisavam ser definidos e produzidos, 

então, algumas aulas foram utilizadas para pintar as camisetas dos alunos da escola fictícia; 

para decorar os módulos e cadeiras, recortar e colar o chapéu e o canudo da personagem 

escola, dentre outras ações importantes. Ficou decido que as camisetas seriam amarelas com 

pichações em vermelho, pois estas cores eram similares às cores do uniforme do próprio 

Manoel Novaes - a referência era intencional - e cada um buscaria caracterizar seus 

personagens com adereços e objetos complementares.  

                                                 
20 Repetição aqui tem o sentido como o da palavra francesa que designa ensaio: répétition. 
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Uma das minhas funções como diressora era a de garantir a unidade da encenação 

com relação os cenários, figurinos etc. Também a trilha sonora foi criada neste processo que 

não excluía a participação do grupo, sugerindo algumas músicas ou sonoridades para 

determinadas cenas. O diálogo era constante e procurava-se criar tudo num ambiente 

participativo e democrático. Muitas vezes, durante estes dez anos de oficinas, contamos com a 

sorte e desta vez não foi diferente. Precisávamos melhorar o vaso sanitário, que seria utilizado 

em um ponto importante da peça e pensamos em várias possibilidades. Porém, um dos alunos 

encontrou no depósito de lixo do edifício onde morava dois vasos de louça que foram 

prontamente aproveitados. A fase final dos ensaios consistiu em passagens corridas para 

garantir ritmo e agilidade ao trabalho que tinha muitas apresentações previstas – pelo menos 

quatro em cada um dos turnos matutino e vespertino. Aquecimentos, preparação vocal e 

corporal garantiram o sucesso da montagem que teve como objetivo fazer a escola refletir 

sobre si mesma.  

Registra-se que pelo fato do Teatro já ter-se firmado em si mesmo enquanto 

oficina de trabalho ficou mais fácil o diálogo com temas de formação e cidadania, uma vez 

que já estava garantido que o trabalho não se limitaria a eles. Há sempre a liberdade de se 

falar de outros assuntos e de colocar o ensino-aprendizagem do Teatro acima de qualquer 

obrigatoriedade de fazer peças que tenham um caráter moralizador ou educativo. Esta 

liberdade, garantida na nos dez anos de existência do projeto O Teatro na Escola, permite tais 

concessões. Isso me leva à conclusão de que não é problema direcionar o Teatro para uma de 

suas múltiplas possibilidades de ação no ambiente escolar, o problema é querer limitá-lo a 

apenas uma delas. 

Descrever aqui “Esta é Nossa Escola” também assume um caráter de explicitação 

da difícil realidade que vem sendo apresentada e debatida sobre a escola pública. Assim, a 

pequena colagem começa apresentando várias situações onde a falta de entendimento entre 

professores, alunos, funcionários e direção da escola são evidentes, como nesta cena, que é o 

ponto de partida desta reflexão: 

 

“A SIRENE DA ESCOLA TOCA E OS ATORES VOLTAM ÀS FILAS 
LATERAIS DO INÍCIO. PERMANECE NO MEIO DA CENA UM 
GRUPO DE ALUNOS QUE DANÇAM E CANTAM UM PAGODE. 
ALUNOS – “Ta, ta tapa na cara... Tapa na cara... Tapa na cara...”. 
 ATÉ QUE CHEGA A PROFESSORA COM O DIÁRIO DE CLASSE 

NA MÃO. 
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PROFESSORA –  Silêncio, silêncio! 
ALUNOS 1 e 2 – Xiiiiiiii chegou a estressada! 
PRÓ – (Gritando) Atenção à chamada! 
ALUNA 3 – Ih, galera, ela tá na TPM! (Todos riem, mas a professora 
ignora.) 
PRÓ -  Itana... 
ALUNA 2 – Presente. 
PRÓ – Jonas... 
ALUNO 1 – Ta me vendo aqui não é... 
PRÓ – Vire prá frente menino! Sharon... 
ALUNA 2 – Tá cega, é? 
PRÓ – Simone! Simone.... (a menina que está se olhando no espelho e 
penteando os cabelos, não presta atenção à chamada. A professora se 
levanta e vai em direção à ela.) O minha filha isso aqui não é salão de 
beleza, não!! Me dê isso aqui. (A aluna com cara de desdém resiste. A 
professora se irrita ainda mais.) Me dê isso aqui, agora ou vou levar você 
prá diretoria. (A aluna entrega os objetos, e a Pró volta para seu lugar.) 
Continuando... 
MISERAVÃO – (Entrando na sala sem nem olhar para a professora.) E aí 
galera, uhuu! (Cumprimenta a todos que respondem à sua saudação: uhuuu! 
Vai em direção a Simone e, seguindo MISERAVÃO, todos bagunçam o 
cabelo dela.) Olha a patricinha!! 
PROFESSORA – O meu filho, não tá me vendo aqui não, é? 
MISERAVÃO – Tá falando comigo, é?  
PROFESSORA – É  com você mesmo... 
MISERAVÃO - Quiá, quiá, quiá, quiá, quiá... (Fazendo cócegas em si 
mesmo; todos riem.) 
PROFESSORA – (Brava.) Quiá, quiá, quiá, Que nada. Se retire da minha 
sala agora. (Como ele não se mexe, ela vai em direção a ele.) Saia, agora... 
(Ele continua imóvel e desdenhoso. Ela o pega pelo braço.) Saia. 
MISERAVÃO – Me larga professora... 
PROFESSORA – Saia... 
MISERAVÃO – Me largue.... 
PROFESSORA – Saia... 
MISERAVÃO – (Levantando a mão como quem vai bater na professora.)  
Me largue! 
              A CENA CONGELA. ENTRA OUTRO ALUNO. 

COLEGA – (Para a platéia.) Olá galera. Vocês sempre me vêem no 
corredor desse Colégio sorrindo e brincando, mas hoje eu estou aqui para 
falar sério. Meus colegas discutem com os professores, os professores com 
os alunos, alguns alunos vêm para o Colégio só para bagunçar, enquanto 
outros professores descontam aqui seus problemas do dia-a-dia. Posso lhe 
fazer uma pergunta? Onde ele está?” 

 

“Ele”, o que todos procuram nas cenas seguintes, é o respeito. Quando o 

encontram, porém, outros problemas surgem como a falta de higiene e a depredação da 

escola; furto, drogas, violência, desinteresse de alguns alunos pelos estudos; dentre outras 

situações que são mostradas em pequenas cenas com vários personagens-tipos, que bem 

representam e evidenciam alguns comportamentos comuns no ambiente escolar. Uma destas 
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cenas surgiu a partir da observado das falas e atitudes de muitos daqueles que vivem nesta 

escola: 

 

“ENTRAM OUTROS ALUNOS: 
ESTUDANTE – (Com o caderno na mão, enquanto estuda uma fórmula em 
voz alta.) Eureca! Descobri! 
COLEGA – (Entra preocupada.) Ai meu Deus! Amanhã eu tenho uma prova 
de Física e eu ainda não sei nada. (Vendo o ESTUDANTE, se dirigi para ele.) 
Hei, será que você podia me dar uma ajudinha, eu não consigo entender 
Física direito.  
ESTUDANTE – Mas é claro! E por falar em Física, eu tenho uma nova 
teoria que pode revolucionar o mundo!  
MISERAVÃO – (Em tom de deboche.) Quiá, quiá, quiá, quiá ... Aluno de 
escola pública inventando teoria, era só o que me faltava!! (Todos riem dele, 
menos a COLEGA.)  
ESTUDANTE - Tá vendo, ninguém acredita em aluno de escola pública!  
COLEGA – Nem o próprio aluno da escola pública! 
VÃO CONTINUAR A ESTUDAR NO FUNDO DA CENA.” 

 

Dois dos personagens de “Esta é Nossa Escola”, no entanto, não eram tipos reais. 

Um era um PALHAÇO, um personagem muito otimista que apresenta ou faz a união de 

algumas cenas, e também dialoga com uma outra personagem que é a ESCOLA. Esta 

personagem, apesar de não ter muito texto em suas cenas é peça chave dentro do trabalho, 

pois ela começa a peça muito bem caracterizada enquanto escola, com chapéu e canudo de 

formatura, beca, livros e muito íntegra no seu semblante. Contudo, ao longo das cenas ela vai 

perdendo seus adereços e figurino, tornando-se desestimulada e triste. Este estado é piorado 

quando já quase no final alguns alunos a agridem ainda mais. Porém, outros alunos intervêm e 

tem início um diálogo entre as personagens: 

 

“PALHAÇO ENTRA E, AO BATER SEU PANDEIRO, TODOS 
CONGELAM. ENTRA A ESCOLA. 
ESCOLA – O que vocês querem de mim? 
TODOS – Mas, quem é você? 
ESCOLA – Eu sou a Escola! (Em pé no proscênio, abre os braços em forma 
de cruz.) 
PROSTI – Escola? Tô fora... 
ALUNO 1 – (Debochado.) Escola é? (Vai em direção a ela e faz xixi nas 
suas costas.) 
ALUNOS 2 E 3 – (Assustando- a) Buuuhhh! (Batem as mãos em 
comemoração.) 
 OS BADOGUEIROS COM SPRAYS NAS MÃOS CONTORNAM A 

ESCOLA ENQUANTO FAZEM PICHAÇÕES. DEPOIS, RODAM A 
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ESCOLA DEIXANDO-A TONTA E A JOGAM NO CHÃO, O QUE 

PROVOCA A DE OUTROS ESTUDANTES. 

ESTUDANTE – Mas ela é o meu futuro! (Vão em direção á ESCOLA.) 
COLEGA – E o nosso presente também! (Vão em direção a ela.) 
 O RESTANTE DOS ALUNOS FORMAM UM SEMI-CÍRCULO EM 

TORNO DA ESCOLA NO CHÃO. 

DIRETORA – Recebemos da Escola, aquilo que damos a ela! 
ALUNO 2 – Mas essa escola não é minha, é do Governo. 
PROFESSORA – E o Governo estuda aqui? Então, gente, a escola somos 
nós, aqui e agora. 
DIRETORA – Ela é aquilo que fazemos dela. 
ALUNO 1 – Mas enche o saco! 
COLEGA – Vamos nos organizar e tentar mudar aquilo que está ruim. O que 
não adiante é ficar só reclamando ou aproveitar pra acabar de esculhambar... 
ESTUDANTE – Porque ela não boa ou ruim em si mesma, somos nós que 
fazemos da escola aquilo que ela é. 
FAXINEIRA – Por exemplo, se vocês acham que a escola é um mangue, 
quem faz dela um mangue são vocês. 
ESCOLA – Tudo o que você faz para a escola, você faz para você mesmo... 
ESTUDANTE – Pro seu futuro... 
COLEGA – Pro seu presente... 
DIREÇÃO – A escola somos nós e mais ninguém.” 

 

Na cena seguinte, os alunos começam a recompor a personagem ESCOLA, e cada 

um contribui com a colocação de algum adereço ou peça do figurino até que ela volte à sua 

aparência inicial. Tudo isso acontece ao som da canção “Como Nossos Pais”, de Belchior, 

cantada por Elis Regina.  

Deste modo, “Esta é Nossa Escola” foi uma pequena montagem que pretendeu ser 

o ponto de partida para a reflexão sobre o ambiente escolar onde foi concebida, o Colégio 

Manoel Novaes. A montagem não teve a pretensão de apontar respostas prontas aos 

problemas e situações, que são enfrentadas no cotidiano escolar, mas sim, propor uma 

reflexão sobre eles com base no que é ali apresentado. Por este motivo a peça é de curta 

duração (com no máximo 20 minutos), para que os professores e alunos ao sair da 

apresentação tenham ainda algum tempo de aula (50 minutos) para conversar sobre o que foi 

assistido. Estas discussões são muito importantes para a compreensão da estrutura de ensino 

no qual estamos todos inseridos, mesmo sendo, algumas vezes, difícil argumentar em favor de 

posturas mais ativas. Mas talvez seja exatamente por este motivo que é importante reforçar 

estas ações, oportunizando a vivência de situações em que os alunos e os professores são 

agentes, os sujeitos maiores destas empreitadas. 
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Percebe-se a falta de autoconfiança ou de vontade para se empenhar na realização 

de algo, como o texto nos mostra, e este desestímulo está presente algumas vezes dentro dos 

próprios grupos de teatro. O desinteresse, as ausências ou atrasos e a falta de compromisso 

dos colegas são os pontos negativos apontados com maior freqüência nos relatórios e nas 

avaliações e conversas em roda. Além disso, os desentendimentos, fofocas e intrigas também 

são fatores que influenciam negativamente o desenvolvimento do trabalho do grupo. 

Muitas vezes, mesmo com a peça já em andamento e já às vésperas da finalização, 

existem alunos que acham que não vai dar certo, pois nem todos acreditam no trabalho e na 

sua capacidade de realização. Existem alunos que desistem ou pensam que nada vai dar certo, 

pois essa é a visão que eles têm de seu próprio mundo, o do fracasso. Por isso o desafio é 

bom, porque, mesmo com toda dificuldade, e por vezes, algum estresse, quando tudo fica 

pronto e as peças são bem acolhidas pela comunidade escolar, eles se realizam e se 

estimulam, pois passam a acreditar que o esforço vale à pena e é recompensador.  

Este é, a meu ver, o motivo por que o Teatro na escola é tão transformador. Não é 

apenas a experiência de estar no palco participando de espetáculos e tendo a oportunidade de 

viver personagens diferentes de si mesmo, mas também a convivência e o trabalho em equipe 

que é vivenciado durante as montagens.   

Como escreve Mirtes em seu relatório:  

 

Fazer teatro mudou a minha vida, porque eu não era do jeito que eu estou 
sendo e vivendo agora, eu mudei muito, estou mais calma, mais atenciosa, 
mais descontraída, mais tudo, até minha mãe disse que eu estou muito 
diferente. Aprendi muitas coisas novas. E principalmente como me 
relacionar melhor com as pessoas. (Relatório 2004). 

 

Também Mirtô contou assim a importância de sua participação no grupo: 

 

Um defeito muito feio que eu tinha era falar que não ia com a cara de 
fulano, que não ia conseguir conviver com esse tipo de pessoa. Mas a partir 
daí eu fui conhecendo a pessoa e percebia que não era nada daquilo que eu 
pensava, e o que eu mais aprendi no teatro foi isso: a conviver com as 
pessoas, ver o lado bom delas e esquecer as diferenças... Eu adorei as peças, 
adorei fazer a peça e adorei fazer parte do teatro, pra mim foi muito bom me 
ver apresentando, colocando aquele pouquinho de talento pra fora é muito 
gratificante, e principalmente fazer uma coisa que a gente gosta, apresentar 
uma peça é muito prazeroso pra mim.(Relatório de 2003). 

 

O depoimento dos alunos evidencia a influência do teatro na transformação 
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positiva, tanto em relação ao grupo como, principalmente, em relação a si mesmos. Muitos 

são os relatos de como se tornaram mais responsáveis, críticos, observadores e de como 

conseguem expressar melhor suas emoções e pensamentos. É o caso, por exemplo, desta 

bonita descrição da aluna Miralva: 

 

A alegria de ver meu desempenho quando tudo dava certo, eu não me 
continha emocionalmente, não falava nada para ninguém, mas estava 
alegre... Aprendi sobre os vários tipos de teatro... Às vezes me surpreendia 
nos exercícios, porque eu não ligava muito para encontrar meu eu interior, 
mas fazendo um exercício aqui, eu um dia encontrei, e procurei limpar o 
meu espírito e de vez em quando surpreendo-me conversando comigo 
mesmo, assim, vejo que posso controlar as minhas emoções. Até mesmo 
emoções ruins, tipo ódio ou inveja, e a passar para os outros 
psicologicamente, por telepatia, energia positiva, principalmente para esse 
grupo, a partir do momento que eu entro na sala de teatro.(Relatório de 
2003). 

  

 
Assim, as descobertas interiores, somam-se as experiências coletivas, a vivência 

do fazer teatral (construir uma personagem e com ela estar em cena diante de um grande 

público), e o conhecimento sobre o Teatro: sua história, seus elementos e fundamentos. E é 

toda esta gama de aprendizagens que tem sido possibilitada aos alunos que participaram das 

aulas de Teatro ao longo destes 10 anos de funcionamento do projeto O Teatro na Escola.  

Mas não apenas os alunos têm crescido e aprendido muito, pois 

conseqüentemente, também a professora da antiga Educação Artística, atualmente Arte-

Teatro, cresceu e aprendeu muito com todas as experiências ao longo deste percurso em busca 

das especificidades do ensino do Teatro. Aprendeu muito com os alunos, com as situações 

difíceis ou acolhedoras, com a necessidade de estudo e pesquisa para a melhoria das aulas e 

dos trabalhos desenvolvidos, e na relação com todos aqueles que influenciaram direta ou 

indiretamente estas realizações.  

É como disse a aluna Márcia em seu relatório de final de semestre: 

 

O teatro não é simplesmente entregar um texto para uma pessoa e pronto. 
Há um total processo de entendimento, trabalho em grupo, trabalho mental e 
corporal, e o mais importante: aprendemos a desenvolver e a criar uma 
personagem totalmente diferente de nós, ou seja, é uma pessoa que você 
desconhece totalmente mas é você... O teatro com certeza foi uma grande 
aprendizagem que vou levar para o resto da minha vida. Seria bom que 
todas as pessoas pudessem conhecer a filosofia do teatro, o que traria uma 
melhor forma de vida e uma convivência em grupo em grande 
harmonia.(Relatório de 2005). 
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3.4 O ESPAÇO  
 

Completando a descrição das ações de enfrentamento e de conquistas para 

implementação das aulas em forma de oficinas de Teatro e, consequentemente, dos trabalhos 

que contemplem as especificidades no ensino da Arte-Teatro, serão descritos também os 

caminhos que foram percorridos quanto à ocupação dos espaços físicos disponíveis no colégio 

tanto para uso como Sala de Teatro, quanto um local de apresentação. Isso completa a visão 

de Zabala (1998, p. 48), citada no primeiro capítulo, de que o tempo, agrupamento de alunos e 

espaço são as mais importantes bases para o desenvolvimento de um programa de disciplina, 

aqui, no caso, o Teatro. O tempo das aulas e o agrupamento de alunos foram descritos 

anteriormente e agora me atenho ao espaço. 

Já Fanny Abramovich destacava a importância de um ambiente propício para as 

aulas de Educação Artística, como um local de acolhimento para os alunos e também como 

um espaço de criação, em si mesmo, uma vez que a autora propõe que a arrumação e 

decoração deste importante espaço devem se dar de modo a complementar as ações criativas 

que nele se desenvolvam.  

 

A descoberta do espaço onde se estuda e a sua conquista, formulação e 
reformulação, pode ser uma caminhada muito importante em relação em 
relação ao próprio conceito de escola... A descoberta dos espaços-internos, 
pode ser uma andança muito rica, significativa, densa, importante no 
caminho da conquista da própria identidade [...] (ABRAMOVICH, 1985, p. 
58). 

 

É importante que a escola possua ou crie um local adequado para as aulas de 

Artes. No caso das aulas de Teatro, um outro argumento deve ser ressaltado e reforçado, é o 

caráter libertador da expressão vocal e das habilidades vocais dos alunos, o que faz com que 

as sonoridades produzidas em sala - que são absolutamente necessárias, como parte integrante 

do processo de trabalho - se tornem, algumas vezes, um ponto de discórdia entre o professor 

de Teatro e os professores das demais disciplinas pelo não-entendimento do caráter específico 

das aulas. O que é considerado barulho pelas pessoas de fora, que se referem às aulas de 

Teatro como uma aula barulhenta, é para o professor e para os alunos de Teatro, um momento 

importante de liberdade para o pleno desenvolvimento dos conteúdos e metodologias 

específicos da disciplina. 
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Assim, no início de 1996, quando um grupo de alunas participou da primeira 

turma das oficinas, não havia um lugar específico onde pudessem acontecer estes encontros. 

Uma possibilidade era das aulas acontecerem na Sala de Dança, quando não estivesse 

ocupada. Mas os horários eram variados e não daria para todas as aulas acontecerem neste 

espaço. Foi preciso sondar a escola, na tentativa de descobrir uma outra sala disponível, uma 

vez que ainda havia espaços não utilizados. E, de certo forma, estigmatizados, após a 

adaptação do prédio para o recebimento e funcionamento do Colégio Manoel Novaes. Este 

momento foi vivido sob forte inspiração do poema de Torquato Neto:  

 

 “O primeiro passo é tomar conta do espaço 
Tem espaço à beça 

E só você sabe o que pode fazer do seu 
Antes ocupe depois se vire 

Não se esqueça de que você está cercado 
Olhe em volta 

Dê um rolê  
Cuidado com as imitações. ”21 

 

Deste modo se deu a ocupação de um subsolo interno, até então sem uso, com três 

salas, um tanto quanto sombrias àquela época. A primeira delas aproveitada no mesmo 

período para o projeto Vídeo Escola e se transformou em Sala de Vídeo. A segunda era uma 

sala mais ampla e iluminada e servia algumas vezes de local para as aulas de Educação 

Artística, quando voltadas para as atividades teatrais e para os ensaios dos alunos de outras 

disciplinas. A terceira sala, apesar de ser maior do que as outras, era a mais distante e, talvez 

por isso, a menos utilizada de todas. 

Então, circunstancialmente, a sala do meio foi a escolhida e utilizada, no primeiro 

ano de funcionamento das oficinas e onde se deu o início as oficinas de Teatro, por ser grande 

e mais arejada. Isso porque o Colégio foi inaugurado nos idos de 1992 no prédio onde antes 

funcionava o antigo Pronto-Socorro Geral do Estado e, mesmo em 1996, muitos lugares ainda 

cheiravam a éter e a outros odores estranhos. De qualquer modo aquele seria um espaço 

provisório para as oficinas.  

Durante este primeiro período de experimentação e de pequenas encenações, nem 

sempre mostradas para o público, foram percorridos vários outros espaços da escola em busca 
                                                 
21 ∗ Poema extraído de um cartaz do Teatro Oficina de São Paulo de 1981, à época em que este se encontrava em 
batalha judicial contra o Grupo Silvio Santos pela garantia de manutenção do teatro mesmo com a idéia de 
demolição total do quarteirão para construção de um shopping center no centro da Cidade de São Paulo. A luta 
de Zé Celso, inclusive, foi vitoriosa tendo o teatro sido tombado pelo patrimônio histórico nacional, o que 
impediu a demolição do mesmo. 
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de um local definitivo, onde as aulas de teatro pudessem acontecer. Isso porque a cada nova 

utilização de uma sala, os olhares de toda a escola também descobriam este espaço e logo 

éramos desalojados para que outras aulas ou setores da escola pudessem ali funcionar. Desta 

maneira, as atividades de Teatro podem ser consideradas também como desbravadoras do 

ambiente físico do Colégio Manoel Novaes, sempre descobrindo e disponibilizando novas 

áreas de ocupação. Assim, por exemplo, as salas do subsolo foram transformadas nos anos 

subseqüentes em salas de Vídeo 1 e 2 e em sala de sala de Artes Visuais, disposição  mantida 

até hoje.  

Isso também aconteceu com uma outra sala pequena, na área externa do colégio, 

até então desativada, e que as turmas de Teatro e de Educação Artística ocuparam e 

transformaram em sala de aulas e de ensaios. Mas logo fomos também daí desalojados. Assim 

aconteceu: entramos de férias tendo uma sala para trabalhar, e quando voltamos, nela estava 

funcionando a Secretaria Geral da escola. Acredito que esta perda de espaço tenha acontecido 

porque as oficinas estavam sob ameaça de extinção.  

Mas inspirada por este grande desafio de manutenção das oficinas de Teatro ficou 

resolvido que fosse a última vez ou não que nos encontrávamos, montaríamos um trabalho 

marcante para mostrar como ainda estávamos vivos e dispostos a resistir. Então, os encontros 

com as turmas de teatro passaram a acontecer no intervalo dos turnos matutino e vespertino e 

no meio do corredor do terceiro andar, amplo e sem muito movimento no horário. Neste 

espaço improvisado foi montada a peça “Falando de Amor”, marco na luta pela manutenção 

das turmas de Teatro. 

Garantida a continuação das aulas, as oficinas passaram a se chamar Projeto 

Produtivo e ganhamos um novo e definitivo espaço para desenvolvermos a novas propostas. 

A antiga Sala de Capoeira, que ficava no subsolo externo da Escola. Na verdade, são duas 

salas conjugadas que existem neste subsolo, onde no projeto inicial da escola funcionariam as 

salas de jogos. Assim, o projeto ganhou um espaço adequado para crescer. Nesta Sala de 

Teatro, nos instalamos e é lá que até hoje funcionam as aulas, os ensaios e os encontros das 

turmas e grupos. Uma vantagem adicional do espaço é possuir uma saleta anexa que logo 

passou a funcionar como um pequeno depósito de figurinos e acessórios. Armários, estantes e 

cadeiras foram pintados, com motivos teatrais por uma turma da professora Lidinea Matos, de 

Artes Visuais, completando o processo de instalação do projeto O Teatro na Escola nestas 

novas salas. 

A manutenção deste espaço nem sempre tem sido fácil, principalmente no que diz 

respeito à limpeza e à higiene. A carência de funcionários na escola é um problema 
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recorrente, e muito dificulta o encaminhamento das aulas. Sentar ou deitar no chão é um 

procedimento rotineiro, daí a importância da higienização e limpeza rotineira da sala. Outras 

questões tiveram que ser contornadas, nem sempre de modo satisfatório, ao longo destes anos, 

como a falta de um banheiro para que os alunos possam tomar um banho ou se trocar depois 

das aulas; a falta de bebedouros e de um local adequado para a alimentação do alunado entre o 

horário das aulas regulares e as de Teatro. Porém, a vontade e a dedicação dos alunos e da 

professora pela manutenção das oficinas sempre fez com que fossem superadas estas e outras 

dificuldades que viessem a se apresentar.  

A procura dos locais de apresentação das peças montadas com os grupos de teatro 

também nos levou a outra peregrinação no colégio. Já havia se tentado fazer apresentações 

num pequeno espaço da Biblioteca do terceiro andar e no Auditório do curso de Música, 

porém ambos os espaços se mostraram desconfortáveis. Na Biblioteca, o espaço disponível 

era muito pequeno para quem apresentava e menor ainda para quem assistia, e as 

apresentações também impediam o seu funcionamento regular. Já no Auditório de Música, as 

cadeiras e o espaço para platéia eram muito bons, porém a pequena elevação que servia de 

palco era estreita, e ainda com um agravante: o piano de cauda ocupava permanentemente o 

espaço e teria que dividir o pequeno palco com os atores e cenários em todas as 

apresentações.                                                                                                                                    

Como alternativa para local de apresentações, sempre nos era sugerido o pátio da 

Escola, com o argumento de que o mesmo poderia comportar um grande número de alunos e 

as apresentações seriam vistas por todos. Contudo, este é um espaço aberto o que propicia a 

dispersão e sem nenhuma condição acústica para uma apresentação de Teatro. Qualquer 

apresentação ali teria que contar com microfones individuais, pois, mesmo se os alunos 

tivessem grandes recursos de projeção vocal, ainda assim, a compreensão do espetáculo 

ficaria prejudicada. Sem contar que tal esforço poderia ser extremamente prejudicial para os 

aparelhos fonadores em formação. Este fato pode, inclusive, ser constatado quando da 

apresentação do “Auto de Santo Antônio”, um trabalho interdisciplinar entre Dança e Teatro 

em 1999. As partes de dança ou mesmo as de teatro faladas em coro não foram um problema, 

porém, os momentos de apresentação das cenas faladas, em um espaço tão amplo como o 

pátio do colégio, e sem condições acústicas favoráveis para as apresentações teatrais, ficaram 

prejudicados, sendo difícil acompanhar plenamente o que se desenrolava entre as personagens 

em cena. 

Foi então que um grande espaço vazio que antes abrigava o refeitório da escola foi 

transformado em local de apresentações. Isso porque o Colégio Manoel Novaes no seu início 
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de funcionamento oferecia todos os cursos do Ensino Básico, quando estes cursos foram 

desativados, a antiga cozinha e refeitório perderam utilidade, deixando um grande espaço 

vazio e sem uso. Mas nada que não pudesse ser aproveitado depois de passar por uma 

pequena transformação. Alias, transformávamos sempre, e tudo adaptávamos às nossas 

necessidades. 

Os grupos sempre se mostravam inventivos e dinâmicos a ponto de assumir o 

trabalho e empenho que eram necessários para esta transformação do refeitório em Teatro. 

Com papel metro, plásticos pretos ou tapadeiras, delimitávamos o espaço cênico e fazíamos as 

passagens para as coxias; isso nos dava uma caixa cênica de tamanho razoável para 

trabalharmos. A única desvantagem era não ter nenhuma elevação do palco para facilitar a 

visão da platéia. 

Todo o equipamento de transformação do refeitório em local de apresentação foi 

usado também na nova Sala de Teatro, que algumas vezes foi palco de apresentações. Dentre 

as montagens realizadas na Sala de Teatro, foi “A Intrusa”, de Maurice Maeterlink, foi a que 

mais se adaptou ao espaço. Isso porque uma das características do trabalho era a iluminação, 

especialmente construída pelos alunos, e velas utilizadas para os efeitos da peça que era 

apresentada às 18h, tornando possível o total escurecimento do ambiente. O fato da sala ser 

menor do que o refeitório e de estar localizada no subsolo da escola contribuíam também para 

criar uma atmosfera mais adequada ao idealizado pelo grupo para esta montagem.  

Porém as atividades do projeto cresciam cada vez mais tornando-se necessário um 

lugar próprio e adequado para as encenações.  Esta carência se tornou maior devido ao fato de 

muitos professores de outras disciplinas se utilizarem de dramatizações em suas aulas e, por 

isso, também sentirem a necessidade de locais adequados para ensaios e apresentações de seus 

trabalhos.  

Em 2001 redigi o projeto Um Palco Para o Manoel Novaes, por existir a 

possibilidade de utilização de verbas do PDE – Programa de Desenvolvimento Escolar – para 

a transformação dos espaços físicos da Escola. A Secretaria de Educação inicialmente ignorou 

a idéia, mas um convênio acertado entre o Banco Mundial e o Governo do Estado, viabilizou 

o projeto. As verbas foram destinadas prioritariamente para o Curso de Música, porém, como 

lembra a diretora da escola, “por conta do teatro ter tanta evidência na escola, precisava ter 

um lugar o mais ideal possível para que os alunos pudessem se apresentar.” (Entrevista 

concedida em 12/06/2006). 

O local escolhido para ser transformado em espaço para as apresentações teatrais 

foi a antiga Biblioteca que, numa troca proveitosa, ocupou o antigo refeitório. Com mais 
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espaço e agora localizada no térreo, a nova Biblioteca passou a atender um maior número de 

alunos, por ser de mais fácil acesso. O setor de alimentação a partir de então ficou restrito à 

cozinha, que, mais tarde, passou a ser utilizada pelos alunos que participam das oficinas ou 

que fazem dependência e que permanecem na escola em período integral.  

Foi então que nasceu no terceiro andar o novo Salão de Eventos da escola 

(imagens constantes nos anexos desta dissertação). A partir do que foi inicialmente solicitado 

no projeto, construiu-se um tablado para servir de palco, dois camarins (divididos 

respectivamente em feminino e masculino) e foram colocadas cadeiras plásticas para a 

acomodação do público. Duas grandes caixas acústicas acompanhadas de uma mesa de som 

com quatro saídas e um aparelho de som portátil completaram o conjunto das novas 

aquisições. 

Estas ações viabilizaram a ocupação do espaço para apresentação de 

dramatizações de disciplinas curriculares, para palestras e reuniões e, é claro, para a 

apresentação das peças dos Grupos de Teatro, justificando assim a necessidade da construção 

e melhoria do Salão de Eventos. Justificativa esta que foi apresentada a uma equipe de 

inspeção do Banco Mundial, como conta a diretora: “Vieram fazer aqui no Manoel Novaes a 

auditoria dos recursos utilizados do PDE, para confirmar a execução do projeto 

apresentado. Na época, o chefe da equipe achou fantástico que na nossa escola o PDE teve 

os recursos mais voltados para Música eTteatro, artes, o que não é comum, aí ele veio checar 

in loco.” (Entrevista concedida em 12/06/2006).  

Como nem todas as solicitações foram atendidas de imediato, só no decorrer dos 

anos seguintes estas foram sendo realizadas, como as grandes cortinas colocadas no fundo e 

nas laterais do tablado e a colocação de filtro escuro nas janelas laterais do grande salão. A 

medida contribuiu para que o ambiente fosse protegido dos raios solares, que no período da 

tarde invadem o espaço, tornando-o mais quente e iluminado. Porém não foi uma ação 

suficiente para permitir o escurecimento total do ambiente de modo a possibilitar que 

pudessem ser mais bem explorados os recursos técnicos e estéticos de Iluminação.  

Mesmo com a notória melhoria do espaço, novas realizações precisariam 

acontecer a fim de completar as previstas no projeto inicial.  A mais importante destas ações 

diz respeito à ventilação da sala que, quando ocupada em sua capacidade máxima, se torna 

muito quente e abafada. Os ventiladores existentes, além de não serem suficientes para a 

capacidade da sala, precisam ser desligados durante os espetáculos para possibilitar uma 

adequada audição e boa compreensão.  

No início de 2006, toda a escola passou por uma grande reforma, então foram 
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abertos alguns retângulos nas paredes laterais do salão com intuito de sanar os problemas de 

ventilação. No entanto, algo a ser avaliado do que já foi realizado, e que fica explícito nesta 

última ação, é a falta de orientação adequada de pessoas de teatro na execução destas ações e 

a falta de comunicação entre a Secretaria de Educação, por intermédio de seus técnicos 

responsáveis, e a Escola. A solução para a ventilação dada pelos técnicos – a abertura dos 

comungós, como são chamados os retângulos de ventilação, além de não sanar 

completamente o problema ainda trouxe um outro para o espaço: o barulho externo do 

corredor e das aulas de música do terceiro andar, que agora incomodam muito mais. Portanto, 

o que se evidencia aqui é que a falta de comunicação com os maiores interessados - os alunos 

e os professores - faz com que sejam tomadas atitudes arbitrárias que, de fato, não solucionam 

os problemas que a escola tem enfrentado. Ao contrário, podem agravar os problemas. Pode-

se concluir que este tipo de atitude compromete demais a boa utilização das verbas públicas 

destinadas à Educação.  

Por isso torna-se importante descrever todas estas ações e situações, muitas vezes 

de enfrentamento, pois mesmo que muito tenha sido realizado, constata-se que existem 

estruturas de funcionamento estabelecidas na rede pública de ensino que precisam ser 

superadas para que as novas idéias e propostas venham a ter lugar. Estas conquistas dizem 

respeito a espaços físicos e pedagógicos no que se refere à Arte na escola. A valorização da 

disciplina perpassa o respeito às suas especificidades, que estão relacionadas aos espaços 

físicos adequados para que possa se desenvolver. Também o espaço pedagógico, com a 

superação dos preconceitos e da desvalorização comum às artes na grande maioria das 

escolas, são ações que exigem muito empenho e trabalho por parte daqueles que assumem 

esta tarefa. 

Neste sentido, mesmo com todos os problemas de percurso, o caminhar das 

oficinas de Teatro tem muito a comemorar, pois a transformação deste espaço foi, sem 

dúvida, uma grande conquista para o projeto O Teatro na Escola e para o Colégio Manoel 

Novaes. O Salão de Eventos é um pequeno teatro, básico e importante para a continuação das 

atividades teatrais na Escola.  

Mas ao se falar da ocupação dos espaços físicos e pedagógicos do teatro na escola 

acho importante acrescentar aqui que algumas das montagens realizadas pelas turmas de 

teatro do Manoel Novaes foram apresentadas também em outros espaços. Mesmo com as 

ressalvas que já foram feitas anteriormente sobre este não ser o intuito principal do projeto, ou 

seja, não é o objetivo principal do trabalho montar peças que entrem em circuito profissional 

ou que se destinem prioritariamente a exibição dos alunos fora do âmbito escolar, é notória a 
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contribuição que estas apresentações extra-escolares deram para aumentar a visibilidade do 

projeto e para a divulgação do trabalho em outras esferas e ambientes educativos e culturais 

da cidade. 

Nomeio, agora, os espaços conquistados também como uma forma de 

agradecimento pelos convites e parcerias que foram bem sucedidos ao longo destes dez anos. 

São eles: o Espaço SEC, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia; o Teatro SESC - 

Casa do Comércio, durante o Festival CAPEC; o Auditório do Instituto Anísio Teixeira – 

IAT; o antigo Palco Verde localizado nos jardins da Escola de Teatro da UFBA, entidade 

onde nos apresentamos também na Sala 5 e no Teatro Martim Gonçalves, e, ainda na Reitoria 

da Universidade; o Teatro Gamboa; o Teatro Maristas do Colégio Maristas, durante seu 

Festival; o Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, no âmbito do Projeto Toma Lá Da Cá; o 

Teatro Solar Boa Vista, durante algumas edições do Festival Inter-Escolar de Artes Anísio 

Teixeira; o Colégio Rubem Dário e o Teatro Anísio Teixeira da UNEB, em outras edições do 

referido festival; o Teatro do IRDEB – Instituto de Radio Difusão do Estado da Bahia – no 

Festival da APLB  - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia; o Salão 

de Convenções do Blue Tree Tower Hotel na realização do 29º Encontro Nacional de 

Educação Fiscal; e, finalmente, Bienal do Livro/2005. 
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4 AÇÕES PARALELAS 
 

 
“A questão não é incluir arte na educação. 

A questão é repensar a educação 
sob a perspectiva da arte.” 

Rubem Alves 
 

 

 

Neste capítulo serão descritas as ações paralelas às oficinas de teatro incluídas no 

conjunto de ações que ampliam as possibilidades e as práticas teatrais no Colégio Manoel 

Novaes e que completam o projeto o Teatro na Escola. A apreciação teatral dentro e fora do 

ambiente escolar, o uso do teatro instrumental e os trabalhos interdisciplinares compõe estas 

ações que se desenvolveram paralelamente ou em conjunto com as aulas de Teatro.   

 
 

3.2 A APRECIAÇÃO TEATRAL 

 

A apreciação teatral sempre fez parte dos objetivos do projeto O Teatro na Escola, 

embora, no início, isto ocorresse de modo discreto e não sistematizado. Muitas eram as 

dificuldades para se levar os jovens ao teatro e raros são os teatros que vão até a escola. 

Porém, quando isso acontecia, era sempre bem vinda a oportunidade de apreciar e conversar 

com os alunos sobre o que havia sido assistido para ampliar o conhecimento e a vivência em 

teatro e também oportunizar outras opções de lazer e cultura aos estudantes. Com o 

desenvolvimento do projeto e o conseqüente desenvolvimento das oficinas, este item foi se 

tornando, cada vez mais, um elemento chave da proposta, que assumiu novas dimensões ao 

perceber que os próprios resultados das oficinas de teatro eram em si mesmos encenações que 

garantiam a instauração do fenômeno teatral dentro do ambiente escolar.  

Como já previamente apresentado, as transformações ocorridas ao longo do 

desenvolvimento do projeto o levou a ter uma estrutura que priorizasse basicamente três 

ações: o trabalho com os grupos de teatro, as ações interdisciplinares e ou instrumentais e a 

ida ao teatro. A ênfase neste tópico, como sendo um dos componentes basilares do ensino do 
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Teatro, tem como fundamento os estudos que resultaram na proposta triangular da professora 

Ana Mae Barbosa, mais especificamente na valoração da apreciação artística, enquanto 

elemento fundamental nas situações de ensino-aprendizagem em artes, e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais que - dentre as competências e habilidades a serem desenvolvidas no 

Ensino Médio – orientam: “apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, 

desenvolvendo tanto a fruição quanto a análise estética.” (BRASIL, 1999, p. 181).  

Contudo, durante o andamento do projeto, a ida ao teatro passou a ser entendida 

de outras formas que não exclusivamente no seu sentido literal, ou seja, o de levar um grupo 

de alunos para assistir a um espetáculo teatral em cartaz em um teatro da cidade. Percebeu-se 

que existem outras formas de se oportunizar a apreciação teatral mesmo dentro do espaço 

escolar.  

Utilizando-se jogos teatrais propostos por Viola Spolin (1979), a apreciação se dá 

inicialmente nos próprios grupos de teatro, dentro da dinâmica dos trabalhos com jogos e 

improvisações, numa constante inversão de papéis entre quem faz e quem assisti, o que 

permite a análise, a reflexão e a compreensão dos diferentes processos de criação cênica com 

seus múltiplos instrumentos de ordem ideal e material.   

 

O papel da platéia deve ser parte concreta do treinamento teatral. Na maioria 
das vezes ele é tristemente ignorado... O ator não deve esquecer sua platéia, 
da mesma forma como não esquece suas linhas, seus adereços ou seus 
colegas atores! A platéia é o membro mais reverenciado do teatro. Sem 
platéia não há teatro... Ela dá significado ao espetáculo... Quando a platéia é 
entendida como sendo uma parte orgânica da experiência teatral, o aluno-ator 
ganha um sentido de responsabilidade para com ela que não tem tensão 
nervosa. A quarta parede desaparece, e o observador solitário torna-se parte 
do jogo, parte da experiência, e é bem recebido! (SPOLIN, 1979, p.12).  

 

Também no uso do teatro instrumental se dá o fenômeno teatral, ou seja, é 

estabelecida a relação palco-platéia, o que garante em diferentes proporções que se dê a 

fruição teatral, e esta pode ser sempre passível de análise e reflexão, tanto do ponto de vista 

formal como temático. No entanto, estas ações intrínsecas às praticas teatrais no ambiente 

escolar são complementares, e não excludentes do trabalho mais abrangente, que se efetiva 

com o estímulo e a freqüência constante aos teatros locais para o estabelecimento de uma 

relação direta entre a escola e o mundo - onde os saberes estudados na escola estão em relação 

com os de nossa sociedade. Parafraseando a professora Ana Mae Barbosa (1975, p.53), que 
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diz que “ser contemporâneo de si mesmo é o mínimo que se pode exigir de um Arte-

Educador”, posso dizer que: ser contemporânea de si mesma é o mínimo que se pode pedir de 

uma boa proposta de ensino da Arte.  

Ao contrário do produto televisivo, que pode ser gravado previamente e 

reapresentado, e do cinema, que é acessível através de aparelhos de videocassete que podem 

ser mais facilmente utilizados no ambiente escolar, o teatro, é ao vivo e fugaz. Isso exige uma 

série de ações, nem sempre passíveis de serem realizadas dentro da estrutura de ensino de 

uma escola pública estadual, para que seja apreciado pela maioria dos integrantes da 

comunidade escolar. Deste modo, tratar desta freqüência teatral, faz com que seja preciso 

abordar alguns aspectos ou procedimentos que podem ser tanto dificultadores quanto 

facilitadores do acesso da comunidade escolar às produções teatrais da cena local. Todavia, 

nem sempre as situações se repetiam e, além da criatividade para burlar as dificuldades, 

também era necessário haver muita disponibilidade e empenho do professor, juntamente com 

os grupos de teatro, para criar alternativas que suprissem de modo positivo essa carência que 

pode ser facilmente identificada, que é falta de hábito dos alunos e de seus familiares de irem 

ao teatro. Por isso também a importância deste tipo de mobilização pode ser redobrada, 

porque seus resultados podem expandir-se, indo muito além das fronteiras do colégio e da 

comunidade escolar, chegando até os grupos sociais e familiares. Daí a relevância de se 

destacar cada uma das ações possíveis e seus resultados. 

 

4.2.1 A Escola Vai ao Teatro 

 

Em seu livro “Educação Artística: luxo ou necessidade?”, Luis Porcher destaca 

como é necessário o acesso à obra de arte, tanto para o desenvolvimento do sensível como 

para suprir carências sociais que se manifestam no ambiente escolar: 

 

O ensino artístico visa dar às crianças os meios de se tornarem sensíveis à 
obra de arte. Em outras palavras, trata-se de tornar cada aluno apto a receber 
a mensagem das obras de arte. O problema de uma democratização da 
cultura coloca-se com extrema precisão neste terreno: a escola deve 
assegurar a igualdade de oportunidades, ou seja, fornecer a cada criança os 
meios de acesso à arte existente. Não é mais necessário demonstrar hoje em 
dia que as crianças dos ambientes sócio-culturais desfavorecidos se acham 
prejudicadas no acesso à cultura estética porque as condições para esse 
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acesso não lhes são oferecidas dentro das respectivas famílias. O contato 
com as obras de arte varia de acordo com as classes sociais e, 
consequentemente, certas crianças levam mais uma vez vantagem no âmbito 
escolar por razões extra-escolares. A instituição escolar – e isto, bem 
entendido, a começar pela escola primária – deve contribuir da melhor 
maneira possível para anular este handicap e, portanto, elaborar métodos 
pedagógicos adequados que lhe permitam preencher esta função. 
(PORCHER, 1982, p.16). 

 

Dentro desta concepção procura-se encaixar o projeto O Teatro na Escola visto 

que, no Colégio Manoel Novaes, como já foi apresentado em sua ambientação, a grande 

maioria dos alunos vem de camadas economicamente desfavorecidas da sociedade, o que 

justifica ainda mais a necessidade de implantação de ações efetivas visando estimular o 

contato dos alunos e, por que não, também dos demais professores, com obras artísticas 

significativas da contemporaneidade. Neste sentido, uma boa proposta pedagógica deveria 

incluir visitas a museus, galerias, concertos, recitais, cinema, mostras de dança, performance, 

teatro, além das manifestações populares da cultura local que fazem parte do universo 

sociocultural da comunidade. 

Portanto, uma boa educação pela arte não pode existir sem a freqüente fruição 

artística. Assim, apesar da idéia estar em prática - mesmo que informalmente desde os 

primeiros momentos das oficinas - foi a partir da renovação do projeto junto à Secretaria de 

Educação, e já com o suporte da nova Lei de Diretrizes e Bases e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que a ida ao teatro passou a ser quesito obrigatório para, pelo menos, aqueles que 

participam das aulas nos grupos de teatro.  

Contudo, a experiência anterior foi muito proveitosa pelo conhecimento a priori 

das dificuldades que seriam encontradas para que este objetivo se concretizasse e fossem 

previstas algumas questões importantes que garantiriam o sucesso da empreitada. As 

considerações que deveriam ser estudadas são: o preço dos ingressos, o horário das 

apresentações e o transporte. As excursões supervisionadas para ida ao teatro e ou cinema 

pelos alunos dos grupos - e em alguns momentos também os alunos de toda a escola - 

priorizariam os espetáculos que melhor atendessem estas questões. 

Em relação ao preço dos ingressos, convênios com a Secretaria de Educação, 

Fundação Cultural do Estado da Bahia e outras instituições, facilitariam, através de convites 

ou bônus, a redução do valor para os estudantes. Assim, seriam escolhidas aquelas peças que 

melhor se adaptem à realidade socioeconômica dos alunos.  Este aspecto é de fundamental 
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importância por ser o primeiro fator de impedimento do acesso dos estudantes ao teatro. Com 

isso, aproveitam-se diversas promoções especiais para alunos de escola pública, distribuição 

de bônus por parte da produção dos espetáculos, contato direto e pessoal com a equipe de 

produção para tentar viabilizar o acesso dos alunos a um determinado espetáculo de interesse 

da coletividade, e outras oportunidades que surgissem no decorrer das aulas, uma vez que a 

ida ao teatro está prevista para acontecer, no mínimo, duas vezes por ano, uma em cada 

semestre.  

Porém, deve-se esclarecer que, quando se fala em convênios com as instituições 

estaduais, geralmente está-se referindo à distribuição de ingressos para as escolas públicas da 

rede estadual das peças patrocinadas por estes órgãos. Neste caso, geralmente são grupos do 

interior do estado, que fazem parte de projetos e campanhas chamadas de formação de platéia. 

Estas peças são apresentadas em sua maioria nos teatros da mesma Fundação, geralmente no 

Espaço Xisto Bahia. Infelizmente, raríssimas vezes são disponibilizados ingressos para a Sala 

do Coro ou para a sala principal do Teatro Castro Alves, mesmo em espetáculos apoiados 

pelo Governo do Estado. 

Como já foi dito também deve-se levar em consideração o horário das 

apresentações. É dada preferência a espetáculos que tenham seções diurnas ou que aconteçam 

no início da noite. Caso isso não seja a regra, os alunos deverão ir acompanhados ou 

devidamente autorizados pelos responsáveis. Mais uma vez, os espetáculos destinados 

especificamente à formação de platéia são bem acolhidos. Este é outro aspecto que deve ser 

cuidadosamente observado, porque grande parte dos alunos que freqüentam as aulas e que é 

estimulada a ir ao teatro reside em bairros periféricos e distantes. Neste caso, são dois os 

pontos a serem levados em consideração: a possível falta de transporte após o espetáculo para 

que os estudantes possam retornar aos seus lares, e o perigo que os jovens adolescentes 

correm ao voltar para casa durante a noite, pois bairros marcados pela violência não são raros 

nos subúrbios soteropolitanos.   

Portanto, a questão do transporte deve ser considerada como um dos fatores 

determinantes para a escolha dos espetáculos a serem assistidos. Neste caso, o Colégio 

Estadual Deputado Manoel Novaes tem o privilégio de estar localizado numa área central da 

cidade e, portanto, próximo de diversas casas de espetáculos, facilitando o acesso de nossos 

alunos aos eventos culturais mais importantes. Caso, porém, seja necessário, deverá ser 

contratado o serviço de transporte em que poderá será realizado em convênio com a produção 

do espetáculo em questão ou através do apoio da Secretaria de Educação.  Também quando se 
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programam excursões a locais e teatros mais distantes e que exigiriam um outro transporte, 

além do que o aluno utiliza para chegar à escola essa questão tem que ser considerada. Neste 

caso, não é apenas a dificuldade de se locomover com uma turma de alunos pela cidade em 

ônibus de linha comercial que se torna um fator desmotivante para qualquer professor com 

um mínimo de bom senso e responsabilidade. Mais uma vez, o fator econômico também 

interfere. Muitos são os alunos que têm somente o dinheiro da condução referente à ida e à 

volta da escola. Sem contar que neste deslocamento ele deveria também fazer um lanche, o 

que nem sempre é possível. 

Uma alternativa para contornar estes obstáculos seria o de escolher teatros e peças 

que não incidissem em nenhum dos pontos levantados. Isso limita os espetáculos a serem 

apreciados, mas, pelo menos, garante a possibilidade da fruição teatral. Um exemplo são as 

peças e ou cenas apresentadas na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia por seus 

alunos, atores e diretores em formação, localizada na mesma rua e defronte ao colégio.  

Outro ponto importante é a falta de textos e montagens que abordem o universo 

juvenil por parte dos grupos dos teatros profissionais. Uma possível explicação para tal 

situação é a existência de apenas duas categorias etárias na SBAT - Sociedade Brasileira de 

Autores Teatrais, e nos prêmios nacionais de dramaturgia e de teatro, teatro adulto e teatro 

infanto-juvenil. Porém desde a década de 80, quando houve um boom juvenil nos meios de 

comunicação de massa22, esta classificação não cobre as três fases distintas de maturidade no 

desenvolvimento humano: a infância, a juventude e a vida adulta. 

Uma das características dos jovens é querer se distanciar do mundo infantil, 

procurando a afirmação na nova etapa de vida, período este que tem sido objeto de estudos e 

de valorização na sociedade contemporânea. A indústria cinematográfica também aderiu a 

esta nova tendência, com a produção de diversos filmes ambientados em escolas e envolvendo 

os jovens e seus dilemas, quase sempre abordando questões como sexualidade, drogas, 

relação com a família e as dúvidas de uma futura vida profissional. Não que antes não 

houvesse estes tipos de filmes, mas eles estavam muito mais ligados aos musicais, já que a 

música popular e cultura pop sempre tiveram um forte apelo juvenil. A música, neste 

contexto, reafirma a nova posição de destaque ocupada pela juventude através de várias 

                                                 
22 Em seu artigo Exploração Comercial de Crianças e Adolescentes, o professor Emir Sader, da Universidade de 
São Paulo, descreve o surgimento dos mercados segmentados dentro da sociedade de consumo com ênfase no 
marketing adolescente que, segundo o autor, atingiu seu modelo mais elaborado nos anos 80, com o lançamento 
de filmes que pudessem vender grande quantidade de produtos complementares. Disponível em: http://www. 
correiocidadania.com.br/ed419/sader.htm. Acesso: 25/08/2006. 
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bandas e grupos de pop-rock surgidas no período e que teve em Renato Russo, do grupo 

Legião Urbana, o seu grande expoente.  

Na televisão, no início da década de 90 surgiram vários programas voltados 

exclusivamente para o jovem, destacando-se o Matéria Prima do apresentador Serginho 

Groisman, mostrado na TV Cultura de São Paulo. O formato do programa era um diferencial 

ao buscar a total aproximação estética do universo adolescente. O sucesso foi tanto que o 

apresentador foi contratado por um canal aberto de TV, o SBT, para continuar no comando de 

um outro programa juvenil de formato semelhante, o Programa Livre. Como comenta o 

próprio Groisman: 

 

Acho que falta um jornalismo específico para o jovem. Mas um jornalismo 
abrangente em todas as áreas, de cultura a política, feito com uma linguagem 
que o adolescente entenda, que explique a notícia. Acho que o programa que 
conseguir isso dará uma grande contribuição educativa aos adolescentes. O 
resto, a TV tem de sobra. Acho que os programas têm de trazer bem mais do 
que a tríade sexo, drogas e espinhas. Sexo é superimportante, mas não pode 
ser banalizado, senão perde a função educativa e vira apelação.23  

 

Já no teatro, este boom da cultura juvenil não acompanhou as demais 

manifestações culturais e midiáticas, apesar de também ter seu grande marco da época, a peça 

Confissões de Adolescente, de autoria de Maria Mariana, que ficou mais popularmente 

conhecida com uma série produzida também pela TV Cultura de São Paulo. Porém, não 

houve uma continuidade, com o surgimento de novos talentos, nem uma afirmação das 

produções juvenis. Isso torna difícil a escolha das peças a serem apreciadas pelos jovens do 

Manoel Novaes, não só pela temática e suas abordagens, como também pela questão da falta 

de horário específico para as peças juvenis. Se esta categoria de teatro conseguisse a sua 

independência das peças infantis poderia formar-se então um ciclo de ocupação dos teatros: os 

infantis no início da tarde, os juvenis ao final da tarde e os adultos à noite. Deste modo 

estariam todos contemplados. Aliás, como já foi dito, esta ausência de textos juvenis foi um 

dos motivos que levaram os grupos de teatro a criarem seus próprios trabalhos numa 

linguagem e com uma temática de interesse aos adolescentes do Ensino Médio. 

Dentre os teatros localizados próximos à escola, o Teatro Vila Velha é o que mais 

                                                 
23 Entrevista concedida por Serginho Groisman ao Portal Aprende Brasil, disponível em : 
http://www.aprendebrasil.com.br/entrevistas/ entrevista0010.asp. Acesso: 25/08/2006. 
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tem contemplado estes itens de seleção das peças a serem assistidas, inclusive com uma 

linguagem mais atraente para os jovens em seus espetáculos, por isso, tem sido um parceiro 

constante em muitas destas ações. Este contato foi ampliado também pela participação dos 

grupos do Colégio Manoel Novaes em um dos projetos deste teatro, chamado de Toma Lá, Dá 

Cá, que visa fomentar a interação entre grupos de teatro de escolas e comunidades ao mesmo 

tempo em que facilita aos participantes do projeto o acesso às montagens apresentadas nos 

palcos do teatro.  

O Teatro Vila Velha é um dos poucos espaços da cidade com projetos que visam 

atrair jovens estudantes para o teatro e que não se limitam à distribuição de ingressos. Pois o 

que se pode constatar é uma carência de programas educativos nos teatros locais como, por 

exemplo, os existentes em teatros londrinos, que têm atividades permanentes de teatro-

educação. São oficinas, palestras e apresentações fechadas para alunos e professores, que 

podem assim se familiarizar com a linguagem teatral de modo prático e direto ao mesmo 

tempo em que estudam, praticam e apreciam este fazer teatral. 24 

As políticas públicas de fomento à cultura ficam encarregadas de viabilizar o 

acesso dos alunos e professores ao teatro na tentativa de suprir a falta de ações educativas dos 

teatros locais. Porém, em ações como estas a escola não tem autonomia para decidir qual 

espetáculo irá assistir, o que pode gerar um clima de obrigatoriedade e imposição, criando um 

sentimento negativo, mais do que de aproximação com a linguagem teatral. Mas isso, 

felizmente, não é uma regra e um bom exemplo é o que ocorreu quando, logo no começo dos 

trabalhos, em 1998, todos os alunos foram obrigados a assistir uma peça promovida pela 

Secretaria de Educação e pelo projeto Quem Ama Preserva, do Liceu de Artes e Ofícios. Esta 

foi uma tentativa bem-sucedida de, através do teatro, conscientizar os alunos da necessidade e 

importância da preservação da escola. O grupo do Liceu fez várias oficinas em escolas 

públicas, e a partir destes encontros elaboraram o texto da peça Cuida Bem de Mim, encenada 

por atores profissionais da cidade e com uma excelente produção. Inclusive, devido à 

qualidade do trabalho, esta peça continua a ser encenada regularmente para os alunos das 

escolas públicas estaduais.  

 Porém, nem todos os outros projetos que almejam levar os estudantes aos 

                                                 
24 Esta constatação se deu quando visitei Londres no ano 2000, onde fui informada pelo responsável do curso de 
Mestrado em Teatro Educação da Goldsmiths College, Sr. Brian Roberts, da existência destes projetos 
educacionais nos teatros londrinos. Nesta ocasião, pude conferir o programa de ações educativas destinadas a 
alunos e professores desenvolvidos pelo Shakespeare Globe Theatre, que conta com um prédio anexo destinado 
somente à estas ações em teatro-educação. 
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teatros têm um caráter tão especificamente juvenil e educacional quanto o Cuida Bem de Mim. 

Atualmente é o projeto Circulação Cultural da Fundação cultural do Estado da Bahia – 

FUNCEB - que distribui convites às escolas públicas, geralmente de peças patrocinadas pela 

própria Fundação Cultural. Grande parte destes grupos que se apresentam é do interior do 

estado, e para eles esta é realmente uma boa oportunidade de divulgação dos trabalhos. No 

entanto, existe um ponto importante para discussão com relação a esta prática. O questionável 

é se apenas a distribuição de convites, ou o seu barateamento, pode ser considerado como um 

trabalho de formação de platéia. O que se defende é que este sentido só se dá plenamente se o 

acompanhamento posterior para compreensão e análise do que foi visto se der em conjunto 

com a apreciação teatral. Desta maneira, o trabalho de fato de formação de platéia exigirá uma 

preparação prévia ao espetáculo e, principalmente, uma ação educativa posterior.  

Este é um trabalho de mão dupla, pois quando se fala em crises de público no 

teatro, talvez o que mais pese nessa ausência de platéia seja exatamente a falta de uma 

educação cultural e formativa, a que está submetida grande parte da população brasileira. Por 

exemplo, Flávio Desgranges (2003, p.21) falando dos motivos de esvaziamento das salas em 

seu livro “Pedagogia do Espectador” cita Anatol Rosenfeld nos anos 70 e uma reportagem 

publicada no Jornal do Brasil em fins da década de 90, nos quais ambos apontavam a disputa 

com a televisão e com o cinema estrangeiro e o caráter artesanal de uma produção teatral 

como desvantagens do teatro e os motivos maiores da crise de público que o teatro continuava 

a enfrentar, com exceção dos espetáculos industrializados. E acrescenta: 

 

No final dos anos 90, segundo a reportagem, as principais causas da falta de 
público, apontada por artistas e produtores, dizem respeito ao aumento do 
preço dos ingressos, motivado pelo alto custo das produções, à violência nas 
grandes cidades que, somada à falta de segurança pública e à inexistência de 
estacionamento próprio nos teatros, deixando os espectadores temerosos de 
saírem de casa durante a noite, à carência de textos que despertem interesse 
na platéia, à ‘virulência’ com que a crítica tem tratado os espetáculos, além 
da ausência de campanhas de formação de platéia e de uma lei de incentivo 
às artes cênicas. (DESGRANGES, 2003, p.21). 

 

Não basta assistir, há que se discutir depois. Não basta a distribuição gratuita de 

ingressos para os alunos da rede pública ou para o público economicamente menos 

favorecido. É preciso educar desde cedo crianças e jovens para que adultos sintam 

necessidade de ir ao teatro. Se os próprios teatros não pensam em campanhas de formação de 



 115

platéia de caráter educativo, é preciso então que a escola supra esta lacuna, estabeleça o 

diálogo e proporcione o desenvolvimento cultural dos educandos. Aliás, ao se pensar na 

proposta triangular do ensino das artes, compreende-se também a importância deste diálogo 

entre a produção cultural contemporânea e os conteúdos estudados nas aulas de Arte como 

elos importantes a serem pensados e colocados em prática quando da elaboração dos planos 

pedagógicos desta disciplina.  

 

 A este respeito, cabe reiterar sem medo de redundância que um trabalho 
imenso resta para ser feito, em todos os setores da atividade estética, a 
começar por um trabalho de esclarecimento teórico. Uma mera distribuição 
de receitas pedagógicas seria, neste campo ainda mais do que em qualquer 
outro, sinal do conservadorismo educacional e da vontade de mistificar. 
(PORCHER, 1982, p. 8). 

 

Porém, esta é uma questão complexa e não se esgota nestas hipóteses e propostas. 

Mesmo Desgranges aponta uma outra razão: “o esvaziamento das salas teatrais reflete, 

possivelmente, o de uma arte essencialmente coletiva que se vê em confronto com a solidão 

da era moderna.” Ao contrário do vídeo e DVD que se pode alugar, o autor diz que, “com o 

teatro, evento que requer a participação do público, acontece o contrário: sem levarmos em 

conta as questões de conforto, uma sala cheia ou a presença de um bom número de 

espectadores incendeia o espetáculo, tornando-o mais prazeroso.” ( DESGRANGES, 2003, p. 

21 - 22). 

E, neste sentido, o teatro escolar aproxima-se do amador, pois leva vantagem pelo 

senso de coletivo e de grupo que consegue abarcar tanto dentro do trabalho dos grupos, como 

nas apresentações, dos próprios alunos da escola. Assim, surge uma alternativa, ao invés da 

escola ir ao teatro é o teatro que vem à escola de diversas maneiras. Este é um caminho de 

mão dupla e um não é prioritário sobre o outro, eles se complementam em seus objetivos e 

ações. 

 

4.2.2 O Teatro Vai à Escola  

 

Uma alternativa para fazer com que a apreciação estética seja viável e até mais do 
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que isso, possa ser uma constante dentro da proposta de formação continuada dos estudantes 

do Ensino Médio, é a possibilidade de, complementando a saída da escola para os teatros, que 

o teatro possa estar presente no próprio ambiente escolar enquanto produto estético. Essa 

possibilidade é fundamentada no próprio conteúdo e objetivo da disciplina Arte, que tem por 

estrutura basilar o criar, o apreciar e o contextualizar.  

 

 A disciplina Arte deverá garantir que os educandos conheçam e vivenciem 
aspectos técnicos, inventivos, representacionais e expressivos em música, 
artes visuais, desenho, teatro, dança, artes audiovisuais. Para isso é preciso 
que o professor organize um trabalho consistente através de atividades 
artísticas estéticas e de um programa de teoria e história da arte, inter-
relacionados com a sociedade em que eles vivem. (FERRAZ & FUSARI, 
1992, p, 20). 

 

Se o professor de teatro está na escola, deve estar preparado para desenvolver este 

trabalho basilar, e se os teatros e companhias não fazem a verdadeira formação de platéia, que 

exige uma preparação prévia ou um debate e esclarecimento posterior a respeito do que foi 

assistido, em forma e conteúdo, uma possibilidade seriam apresentações de teatro na escola. 

Isso pode ocorrer, inclusive, no contato direto com grupos de teatro, que procuram a escola 

para apresentar ali os seus trabalhos. Neste caso, porém, há elementos importantes a serem 

considerados: primeiro é a proibição de cobrança de ingressos para apresentações realizadas 

dentro das escolas públicas; segundo, o perigo de os grupos de teatro que vão à escola não 

respaldarem seus espetáculos em uma proposta pedagógica e educacional.  

É preciso estabelecer alguns critérios para uma avaliação prévia do trabalho, e 

assim saber se é possível aceitá-lo ou não. O tema e tratamento dado a ele, bem como as 

opções estéticas da montagem e a sua adequação ao público juvenil, são alguns desses 

critérios. 

Mais uma vez, uma outra opção seria deixar a cargo do órgão superior competente 

a escolha dos trabalhos que chegam às escolas. Não que falte confiança na escolha da 

Secretaria de Educação, mas para não gerar situações de autoritarismo e imposição de 

trabalhos, sem que haja uma abertura para a decisão do professor e da comunidade escolar 

quanto ao que vai ser assistido por seus alunos.  Além disso, montagens completamente 

desconectadas ao que se está trabalhando ou desenvolvendo em sala, seja em forma ou 

conteúdo, podem gerar discussões e encaminhamentos que desnorteiem o planejamento 
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original da disciplina. Claro que algumas vezes as alterações e o inusitado podem ser 

considerados benéficos e motivadores, porém, não se pode ser conivente com políticas de 

ocasião.  

Um trabalho em educação deve ser algo pensado e construído ao longo de muitos 

anos e, portanto, é a continuidade no trabalho artístico e estético que deve ser almejada, e não 

apenas se esperar por eventos ou situações esporádicas para que ela aconteça. Por isso, 

ampliou-se a visão das possibilidades do próprio projeto que, em sua longa trajetória e no seu 

próprio desenvolvimento, se mostrou mais abrangente do que o inicialmente previsto. A partir 

da existência e do funcionamento das oficinas de Teatro, ele também se tornou um gerador e 

propiciador da presença viva do teatro na escola. Isto foi um grande impulso para se trabalhar 

com o intuito de descobrir os acessos e as articulações necessárias que permitissem os 

trabalhos dos grupos serem apresentados para o maior número de alunos e professores 

possíveis, valorizando o momento de partilha do resultado do grupo com a própria escola.  

O teatro não mais poderia ficar limitado às oficinas, precisava mostrar-se presente 

no colégio como um todo. O que se percebe com esta pesquisa é que isso se deu não apenas 

porque os próprios grupos sentiam a necessidade de apresentar seus trabalhos, mas também 

porque a escola carecia de ver e assistir mais teatro, principalmente o que era produzido 

dentro da própria comunidade, pois, consequentemente, ele lhe seria mais próximo e, assim, 

mais acessível e estimulante. Então, compreendeu-se que as apresentações dos grupos de 

teatro tinham um caráter facilitador para a formação de um público teatral em toda a 

comunidade escolar. Despertou-se a consciência de que levar um bom teatro, como o que 

estava sendo produzido pelos grupos, para todo o público escolar era sim um trabalho de 

formação de platéia e uma grande oportunidade de proporcionar a freqüência teatral aos 

alunos, pais e professores que não têm o hábito de se locomover e pagar entradas para assistir 

a uma peça no circuito cultural regular da cidade.  

Deste modo, assim como nas aulas de teatro os próprios jogos teatrais possibilitam 

a apreciação e estudo do fazer teatral, de modo mais amplo, também uma das maneiras da 

escola ir ao teatro é através do teatro feito na própria escola. Estas apresentações já seriam 

deflagradoras das propostas contidas nos PCN – Ensino Médio, uma vez que “instigam a 

investigação e a compreensão como conhecer, analisar, refletir e compreender os diferentes 

processos da Arte, com seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como 

manifestações socioculturais e históricas” (BRASIL 1999, p.181). Esta constatação é 

corroborada pela declaração da professora Raimunda Gesteira, de História, uma dentre os 
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muitos professores do colégio que levam e assistem juntamente com seus alunos a peças dos 

grupos de teatro da escola: 

 

Eu assisto todas. Só não assisto quando não posso, mas eu acho que: 
primeiro é uma grande oportunidade para os alunos que nunca foram ao 
teatro porque, se a gente fizer uma enquête, tem um número significativo de 
alunos que nunca entraram num teatro. Alguns nunca entraram também num 
cinema. Então, é uma oportunidade do aluno saber o que é o teatro, dele 
entender até como entrar, porque pra eles tudo é novidade, isso é 
maravilhoso. É a oportunidade também de perceber que é uma realidade 
também bem próxima, que não tem nada de diferente, nada de impossível, de 
distante, ao contrário. Eu acho que é importantíssimo o teatro dentro do 
Manoel Novaes e é uma pena que outras escolas também não possam 
trabalhar... Quebra um pouco a aura de mágico e de distante mesmo, porque 
é assim, quando fala-se de teatro pensa-se também muito na questão da 
intelectualidade. Quem vai ao teatro? Os intelectuais, porque isso também é 
uma questão cultural, mas é bom o aluno perceber que ele pode ir ao teatro, 
então já é um caminho que dentro da escola é aberto para oportunizar um 
outro momento fora da escola.  (Entrevista concedida em 03/08/2006). 

 

Este depoimento - que enfatiza como a educação pode ser responsável por esta 

mudança de comportamento frente ao teatro, seja do ponto de vista de quem faz, seja do ponto 

de quem assiste, comunga com o que já disse Sérgio Farias sobre a falta de público para as 

apresentações teatrais:  

 

Falando ainda quanto à falta de público ele pergunta “qual seria o caminho 
mais correto: os artistas fazerem o que o público gosta de ver ou 
convencerem o público a gostar daquilo que os artistas querem? Acima de 
tudo convenhamos, é preciso fazer bem feito... Nos dois casos, acabamos 
entrando na questão da educação, uma área voltada principalmente para a 
mudança de comportamento. Afinal, queremos, na verdade, um público mais 
sensível à arte teatral e um artista em sintonia com a realidade que vive, mais 
sensível ao que o público solicita. (FARIAS, 1989,p. 78). 

 

Por isso, as apresentações dos resultados das oficinas têm o objetivo de estimular 

o debate e discussão sobre o teatro na sala de aula das outras disciplinas regulares do 

currículo, tanto no conteúdo, uma vez que as temáticas são sempre criadas a partir de e 

voltadas para o universo juvenil, como no que diz respeito às questões formais e aos próprios 

elementos do fazer teatral, uma vez que eles serão as bases e modelos para as dramatizações 

das outras disciplinas como História ou Língua Portuguesa. Trabalho que, como foi 

explicitado anteriormente, é complementado pela ação dos multiplicadores em sala ou pela 

orientação do professor de Teatro aos grupos e professores que estarão envolvidos nas 
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dramatizações. 

Um ponto importante de suporte deste trabalho é a preparação inicial que se faz 

para todas as apresentações. Sempre antes de começar uma peça, a professora regente vai ao 

palco conversar com a platéia acomodada no espaço destinado ao público, para falar sobre o 

que vai ser visto, enfatizando que aquele é um trabalho realizado pelos próprios alunos do 

colégio e chamando à atenção para algumas especificidades do fazer teatral que - diferente do 

cinema e da televisão - é ao vivo. Esta pequena preleção tem múltiplos objetivos, como o de 

apresentar e divulgar a própria existência das aulas de Teatro e o período de inscrição para 

todos os interessados, e de falar sobre teatro para aqueles alunos que muitas vezes estão 

assistindo uma peça pela primeira vez. Uma explanação sobre o trabalho a ser apresentado 

complementa esta apresentação inicial, ao mesmo tempo em que provoca a discussão 

posterior sobre tudo o que será assistido. Outra atitude importante é colocar o grupo aberto e 

disponível para sugestões e conversas após a apresentação.   

Citando Barba, Desgranges (2003, p.26) diz que o teatro é uma atividade em 

busca de sentido, pois “a obsessão de todos os grandes reformadores do teatro foi a pesquisa 

não das técnicas, mas do sentido. Todas as grandes reformas tiveram que passar por esta 

questão: por que fazer teatro?”  E o projeto, que busca o(s) sentido(s) do teatro na escola, 

encontrou no fazer e no partilhar este fazer com toda a comunidade um de seus grandes 

suportes e razões de ser. Assim, o propósito do projeto se amplia e se realiza ao estimular o 

fazer, desmistificando o apreciar e servindo de estímulo à análise e à reflexão sobre o 

fenômeno teatral no ambiente escolar. Este é um estímulo inicial para que, posteriormente, os 

alunos possam freqüentar o teatro com maior capacidade de apreciação e fruição. Uma 

iniciação adequada para que eles possam assistir aos espetáculos tanto quanto a televisão e ao 

cinema.  

O desafio é de quebrar barreiras e construir pontes entre a pedagogia do teatro e o 

teatro.  Desta maneira, a proposta tem o objetivo de manter a escola sintonizada com a 

produção artística contemporânea e facilitar o acesso de nossos alunos à cultura local, com um 

trabalho constante de formação de platéia e de apreciação teatral pelos adolescentes do 

projeto, estendo aos alunos da escola.  

Assim fala a professora Soraya Lordelo, de Língua Portuguesa, sobre as 

intervenções teatrais na escola:  

 

Eles comentam muito sobre as peças e é um modo de descontrair, de sair da 
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rotina da sala de aula. E eles vêem a desinibição dos que estão em cena e 
admiram a capacidade de realização dos colegas de estarem no palco e se 
inspiram e crescem através da criação do outro e isso melhora a auto-estima 
dos alunos da escola como um todo. É um lazer, que ao mesmo tempo 
desenvolve e educa. (Entrevista concedida em 12/07/2006). 

 

 

4.3 O TEATRO INSTRUMENTAL E AS AÇÕES INTERDISCIPLINARES  

 

 

Quando da elaboração e revisão das primeiras propostas de teatro no Colégio 

Manoel Novaes, três abrangências básicas estavam previstas no projeto O Teatro na Escola: 

as aulas de Teatro em forma de oficinas com horário e espaço diferenciados; idas ao teatro, se 

possível não apenas pelos alunos participantes das oficinas, mas também pelos alunos da 

escola como um todo; e ações que facilitassem a prática teatral dentro das salas de aula nas 

disciplinares convencionais. Estes três pilares de atuação sofreram alterações de acomodação 

e adaptação ao funcionamento da vida escolar devido à dinâmica própria do colégio, e devido 

à descoberta de outras soluções mais satisfatórias e produtivas no convívio continuado com os 

alunos, professores e coordenadores escolares. Tratarei aqui das idéias iniciais e suas 

alterações posteriores no que se refere à prática interdisciplinar, que é a relação do Teatro com 

outras disciplinas do currículo e dos trabalhos com o teatro instrumental. 

Inicialmente foi elaborada uma proposta dos Seminários Cênicos, quando da 

transformação da escola em Ensino Médio e da oficialização, renovada, das aulas de Teatro 

em forma de oficinas no turno oposto ao que o aluno estudava. A idéia era que, além das aulas 

práticas seriam oferecidas aulas abertas sobre diversos temas do teatro, envolvendo todos os 

alunos da escola, mesmo os que não freqüentassem as oficinas. Esta seria uma idéia de 

instrumentalizar todo o corpo discente do colégio para facilitar o uso do teatro instrumental 

nas demais disciplinas do currículo. 

Então, para suprir a necessidade de se ter conhecimento teórico e prático dos 

diversos elementos do teatro - como sonoplastia, cenários, iluminação etc. - bem como para o 

conhecimento da evolução do teatro dentro da história das sociedades, seriam apresentados 

em forma de Seminários Cênicos os diversos temas que complementariam o conhecimento 

teatral dos que já participam das turmas de teatro ou daqueles que desejavam saber um pouco 

mais. Assim, em aulas abertas, qualquer aluno ou professor interessado poderia participar e 
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aprofundar seu interesse pelo teatro. Estas aulas também aconteceriam em turno oposto e 

teriam a vantagem de poder contar com a participação especial de convidados para falar sobre 

os temas selecionados. 

Os encontros foram pensados assim para facilitar o uso instrumental do teatro por 

meio do trabalho conjunto do professor de Teatro com os professores de outras disciplinas, 

que estivessem interessados em utilizar as atividades dramáticas como recurso para o 

desenvolvimento do conteúdo específico de suas matérias. Mesmo que eles não fossem para 

as aulas, os alunos que estivessem com a tarefa de elaborar dramatizações de outros conteúdos 

poderiam aí ser orientados.  

Acredito que o teatro instrumental para ser funcional e eficiente precisa ser 

orientado por um profissional da área de Artes Cênicas, e é este suporte que seria oferecido. 

Desta maneira, os alunos receberiam o apoio para participar de dramatizações sobre os 

assuntos de História (Inconfidência Mineira, Tropicalismo, Império Romano etc.), Língua 

Portuguesa e Literatura (Poesia Romântica, Modernismo, Teatro Português etc.) ou outra 

disciplina do currículo. Como esta é uma prática presente na escola, mesmo os alunos que não 

possuam conhecimento sobre o fazer teatral ou que nunca sequer tiveram contato com a 

linguagem teatral, teria neste recurso uma forma de aporte. 

Poderiam organizar-se também pequenos grupos de alunos, que teriam pequenas 

aulas práticas sobre os elementos básicos do teatro, porém, oferecidos de forma condensada, e 

que serviriam como orientação essencial de como elaborar e apresentar as dramatizações 

solicitadas. Deste modo estaria ampliando-se e difundindo a prática teatral corretamente 

orientada no ambiente escolar. Portanto, além dos grupos e dos projetos interdisciplinares, o 

professor de Teatro estaria engajado em ações de apoio ao uso do teatro instrumental e 

inserindo a linguagem teatral como forma de expressão artística para um grande número de 

alunos. Numa ação que é reveladora de potenciais, pois, muitas vezes, os seus participantes 

passam a se interessar pelas oficinas de Teatro.  

Este seria um dos tipos de trabalho interdisciplinar que pode acontecer de modos 

distintos. O primeiro poderia nem ser chamado de ação conjunta, mas apenas de orientação e 

treinamento para a ação de outros professores, e isso é o que se chama de uso instrumental do 

teatro ou método dramático25. Por estimularem as dramatizações devidamente orientadas, 

                                                 
25 O método de ensinar através do jogo teatral foi descrito por Richard Courtney em seu livro Jogo, Teatro e 
Pensamento: “A primeira formulação do método dramático foi a de Caldwell Cook em The Play Way (1917). 
Antes o trabalho dramático em escola, era concebido como a encenação de uma peça ou o uso simples do 
diálogo, lido durante uma aula de Latim ou Francês. Cook viu a questão de modo diferente: dizia que atuar era 
um caminho seguro para aprender. No estudo da história, por exemplo, o método implicava usar o livro-texto 
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estes professores devem ser tidos como parceiros, pois estão contribuindo para uma prática 

mais criteriosa do teatro na sala de aula.  

Este viés do projeto O Teatro na Escola surgiu porque, ao conversar com 

professores de outras disciplinas, percebi que a idéia que circula sobre o que seja trabalho 

interdisciplinar com Arte, e até mesmo sobre o trabalho de arte-educação na escola limita-se 

ao suporte artístico para o desenvolvimento dos outros conteúdos obrigatórios do currículo ou 

dos temas transversais propostos pela coordenação pedagógica.  Este pensamento, apesar de 

corriqueiro, vai de encontro às especificidades do ensino das artes e o reconhecimento de que 

Arte é uma disciplina tão importante no currículo como as demais, com conteúdos próprios, 

como afirmam os Parâmetros e as Orientações Curriculares Nacionais. (1999 e 2006). 26   

A outra forma, que é a que poderia se chamar realmente de atividade 

interdisciplinar é quando os conteúdos de duas disciplinas, seja Teatro, Matemática, Música 

ou História são abordados conjuntamente por ambos os professores e procuram-se pontos de 

união entre os assuntos. Desta maneira, e desenvolvendo conjuntamente uma mesma 

atividade, seria ampliada a compreensão de determinado tema em uma abordagem 

amplificada por essa ação interdisciplinar, o que também facilitaria a aprendizagem do 

aluno27. 

Porém, este trabalho interdisciplinar é difícil de acontecer na escola onde a falta 

de comunicação é, por si só, um grande desafio a ser superado em todas as instâncias. Uma 

dificuldade freqüente é o fato dos encontros entre os professores, a coordenação e a direção da 

escola acontecerem separados por áreas do conhecimento - linguagens, humanas e exatas - em 

                                                                                                                                                         
como um estímulo (como uma base para a história da história) que as crianças, então, representavam – o ‘faz-de-
conta’ permitia-lhes realmente compreender (e assim aprender) os fatos históricos... A partir de então, o método 
do play way de ensino para todas as disciplinas do currículo ganhou vulto.” (COURTNEY: 1980, 44-45) 
26 Esta orientação para o ensino das artes tem por base as obras que estão alinhadas à corrente essencialista do 
ensino das artes discutido no capítulo I desta dissertação, a exemplo, de Ana Mae Barbosa (1998 e 2003), Ingrid 
Koudela (1984), JAPIASSU (2001) e são importantes por garantirem as artes na escola tendo como fundamento 
e justificativa o desenvolvimento de competências e habilidades que lhe são próprias: “realizar produções 
artísticas e compreende-las; apreciar produtos de arte e compreendê-los; analisar manifestações artísticas, 
conhecendo-as e compreendendo-as em sua diversidade histórico-cultural.” (BRASIL, 1999, p. 174) e não 
apenas como suporte para o desenvolvimento de conteúdos de outras disciplinas.    

27 Interdisciplinaridade é a integração de dois ou mais componentes curriculares na construção do conhecimento. 
Com o processo de especialização do saber, a interdisciplinaridade mostrou-se como uma das respostas para os 
problemas provocados pela excessiva compartimentalização do saber. No final do séc. XX, surge a necessidade 
de mudanças nos métodos de ensino, buscando viabilizar práticas interdisciplinares e a integração dos saberes, 
como explica Moacyr Gadotti em seu texto Interdisciplinaridade: Atitude e Método (1999). Pierre Weil (1993) 
vai mais além com sua proposta de Trasdiciplinaridade onde todas as áreas do saber deveriam interligar-se. Ana 
Mae Barbosa (2003, p.105-110) e Ivone Richter tratam da interdisciplinaridade nas artes e, inclusive, esta última 
faz a ressalva: “Não se trata de tomar as outras disciplinas e integrá-las às artes, nem de colocar a Arte a serviço 
de outras disicplinas” (2003, p.36), o que se propõe é a parceria.  
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dias distintos, o que limita ainda mais a possibilidade de trabalho em equipe. Os horários das 

aulas e da carga horária extra que os professores teriam que disponibilizar para elaborar, 

executar e avaliar este tipo de ação também inviabiliza praticamente a maioria das atividades 

propostas pela coordenação, direção ou até por professores que querem mudar e inovar em 

suas práticas, mas que não encontram aliados para estas ações.  

Inclusive, acredito que tenha sido pelos mesmos problemas de disponibilidade de 

horários para a participação de todos, que os Seminários Cênicos não aconteceram como era 

esperado. Não houve uma freqüência regular às aulas abertas, contudo, em contrapartida, 

muitos alunos eram estimulados a procurar a professora de Teatro para ser orientados sobre os 

procedimentos básicos para a execução de trabalhos dramáticos. Então, este modelo 

transformou-se até atingir o maior número de alunos possíveis, cumprindo seu objetivo 

inicial. 

Uma das alternativas foi a de me apresentar nas salas que estavam preparando 

dramatizações para conversar com a turma. E deixar um momento reservado para atender a 

estes alunos na própria Sala de Teatro preparando uma ficha de atendimento e orientação ao 

teatro instrumental (conforme modelo presente nos anexos desta dissertação), que garantia o 

controle do que estava sendo realizado. No entanto, nestas idas às salas de aula, percebi que 

havia alunos que participavam dos grupos de teatro da que eram indicados como referência e 

suporte para os colegas que tivessem dúvidas sobre como desenvolver as dramatizações. 

Como as aulas de teatro trabalham muito com base em improvisações e na criação 

coletiva, percebi como estes conteúdos eram importantes para o aluno criar seus próprios 

trabalhos posteriormente e que, ao transferir esse conhecimento para a sala de aula regular, o 

aluno de teatro tornava-se um multiplicador do fazer teatral em outros ambientes. Assim, 

ganhou corpo a idéia original por trás da proposta, que é o suporte às dramatizações de outras 

disciplinas, fazendo com que o jovem aluno participante do Grupo de Teatro torne-se um 

aluno multiplicador dos saberes adquiridos, não apenas na sua sala de aula, mas também na 

sua comunidade, no centro religioso que freqüenta e nos grupos de teatro extra-escolar, nos 

quais venha a participar. 

Considero esta uma operação de fundamental importância dentro da prática teatral 

escolar, uma vez que visa dar suporte a todas as ações dramático-teatrais, que acontecem na 

instituição de ensino. Muitos são os professores que recorrem ao teatro como instrumento 

para o desenvolvimento de seus conteúdos, porém sem o devido critério ou orientação 

adequada. No entanto, muitos deles, como a professora Ivanise Mendonça, de Língua 

Portuguesa, já indica aos alunos a parceria: “Eu oriento, mas não desenvolvo a técnica, peço 
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que eles procurem a professora de Teatro se tiverem dificuldades porque ela tem a 

técnica”(Entrevista concedida em 18/07/2006). 

Um outro agravante dessa situação é que a maioria dos alunos não só desconhece 

os mecanismos básicos do teatro como sequer são expectadores assíduos, pois a grande 

maioria nunca foi ao teatro e, portanto, desconhece suas convenções. Até mesmo entre os 

professores que solicitam estas atividades, poucos são os que vão regularmente assistir a uma 

peça e, menos ainda, são os que têm alguma experiência de prática teatral. Por isso, os 

resultados são insatisfatórios, justificando o sentido pejorativo do termo “teatrinho de escola”, 

que se espalhou e ganhou força em algumas conversas.  

Assim é que a instrumentalização, principalmente dos alunos, para este recurso 

pedagógico que ocorria frequentemente sem nenhuma técnica ou preparo, tornou-se uma ação 

constante do núcleo de teatro do Colégio Manoel Novaes. Muitos estudantes, de várias séries 

e turmas, procuram o professor de Teatro para auxiliar na construção de cenas, adaptação de 

textos ou criação de pequenas peças didáticas, desenvolvidas em disciplinas como História, 

Língua Portuguesa, Sociologia, dentre outras.  

Uma outra abordagem possível da interdisciplinaridade é o tratamento dado aos 

conteúdos, que são desenvolvidos dentro mesmo das oficinas de Teatro, quando da 

contextualização das atividades práticas e de apreciação teatral. Então, abre-se todo um leque 

de possibilidades, porque os livros de História, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura e de 

outras disciplinas do currículo estão repletos de imagens e de referências às produções 

artísticas de diversos estilos, períodos e sociedades. Tanto que mesmo uma análise superficial 

já seria suficiente para perceber como as artes são intrínsecas à natureza humana e perpassam 

os diferentes modos de organização social desde os primórdios da civilização. O inverso 

também é verdadeiro. Através da observação e apreciação das obras artísticas pode-se 

compreender muito sobre a história, os modos de vida e os valores de um povo, e sobre a 

organização social de diversas culturas existentes em diferentes tempos e espaços, inclusive 

sobre o mundo contemporâneo. É por isso que sempre é possível fazer pontes e correlações 

entre o que está sendo estudado em Arte-Teatro e o conteúdo de outras disciplinas. Estimular 

estas associações e pesquisas conjuntas é uma atitude profícua do professor, que não isola o 

conhecimento dentro da sua própria área e amplia as formas de contextualização e o 

tratamento ao conteúdo que está sendo desenvolvido.  

A busca de pontos de intersecção e de articulação entre os saberes de diferentes 

disciplinas deve ser uma constante e não impede que ao longo do ano letivo sejam previstos e 

desenvolvidos projetos interdisciplinares entre os professores que estejam estimulados para 
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tais atividades. O mesmo se dá com o tratamento dispensado aos chamados temas 

transversais28. É preciso estar atento para o fato que, mais do que planejar atividades que 

tratem especificamente destes temas, é necessário que haja uma abertura em sala de aula para 

que em toda discussão e atividade sejam enfatizados e tratados com o devido respeito. Por 

exemplo, em uma aula em que uma brincadeira de cunho preconceituoso apareça é preciso 

que a postura do professor traga a situação para a sala e se dê a discussão quanto aos 

preconceitos na sociedade contemporânea, no ambiente sociocultural de onde os alunos se 

originam e do histórico destas relações e seus nefastos desdobramentos. Este tratamento de 

respeito e discussão é válido também para outros temas como meio ambiente, ética e 

cidadania, que podem surgir nos jogos e improvisação com a turma.  

No teatro, também a contextualização e a pesquisa para elaboração e apreciação 

de cenas, textos e peças favorecem a abordagem dos temas transversais e transdisicplinares, 

bem como a percepção dos modos de vida contemporâneos. Como as pontes que vão sendo 

construídas entre os diferentes fazeres e saberes também deve existir uma co-relação entre o 

que se aprende dentro e o que vive fora da escola. É neste sentido que o estímulo à 

participação ativa da vida cultural da cidade deve ser uma constante através do espaço em sala 

para discussão sobre a apreciação de filmes, peças e outras obras artísticas e acontecimentos 

da atualidade. 

Quanto às atividades ditas propriamente interdisciplinares, ou seja, onde acontece 

uma ação conjunta entre dois professores e, por conseguinte, entre duas disciplinas, dois são 

os projetos conjuntos que merecem destaque e que aconteceram de modo positivo ao longo da 

existência das oficinas. Um teve lugar logo nos primeiros anos de trabalho, quando a escola 

ainda tinha o curso profissionalizante de Música e envolveu Música, Teatro e Literatura, com 

a montagem de uma cena com origem na literatura oral brasileira e trazida pela professora 

Fátima Santiago, de Língua Portuguesa e Literatura. O trabalho resultou na montagem de 

“Juliana e Dom Jorge”, apresentada no Auditório de Música do Colégio (cujo folder consta 

nos anexos desta dissertação). O outro projeto interdisciplinar que merece destaque aconteceu 

com a professora Sandra Santana, entre Teatro e Dança, quando da união dos dois grupos para 

a montagem do “Auto de Santo Antonio” que foi apresentada em 1999, no pátio e em 

comemoração ao aniversário da escola que se dá no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. 

                                                 
28  “A educação para a cidadania requer que questões sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a 
reflexão dos alunos. O conjunto de temas proposto - Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e 
Orientação Sexual - recebeu o título geral de Temas Transversais” (BRASIL, 1997: 21) que têm nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental o indicativo da metodologia proposta para sua inclusão no 
currículo e seu tratamento didático.  
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Nesta apresentação intercalavam e interagiam cenas dramáticas, mudas e faladas, e 

coreografias de dança. 

Outra experiência que poderia ter sido desenvolvida e trabalhada conjuntamente 

com a área de Língua e Literatura, ou com outra disciplina do currículo, foi a montagem de 

“O Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, que acredito ter sido mal aproveitada por 

alguns professores de Língua Portuguesa. Mesmo tendo havido conversas e discussões nas 

Atividades de Coordenação da área de linguagens sobre a montagem da peça pelo grupo de 

teatro, nem todos os professores desenvolveram atividades a partir desta montagem, perdendo 

a fecunda oportunidade que um texto desta natureza pode oferecer. Para outros professores, 

mais peças como estas devem ser montadas pelos grupos de teatro da escola. A professora 

Ivanise Mendonça, de Língua Portuguesa, que diz: “das peças aqui do colégio a que mais me 

marcou foi o ‘Auto da Barca do Inferno’ e por isso eu acho que poderiam ter mais peças 

inspiradas na literatura brasileira e portuguesa, ou nos textos poéticos e narrativos 

estudados em sala”. (Entrevista concedida em 18/07/2006). Este episódio é ilustrativo da falta 

de intercâmbio tão comum na escola, onde muitos professores estão ocupados e preocupados 

em desenvolver suas próprias atividades e as ações conjuntas não estão previstas na carga 

horária semanal. Para que tal recurso fosse utilizado seria necessário um planejamento extra 

para este fim, e reuniões além das que já são rotineiramente programadas.  

A dificuldade de trabalho conjunto e do pleno desenvolvimento de ações 

interdisciplinares também foi um fator que impulsionou o projeto para o suporte do método 

dramático mais do que para as ações conjuntas, pois o teatro instrumental, além de ser mais 

solicitado teria mais chances reais de desenvolver-se plenamente na escola. Para dar base às 

atividades de teatro instrumental, solicitadas com freqüência por professores e alunos da 

escola, é que inicialmente me ofereci para ir às salas dar orientação aos alunos que tinham a 

responsabilidade de montar algum trabalho dramático para outras disciplinas. Muitas vezes 

fui à sala numa tentativa de abarcar as possibilidades do fazer teatral dentro do ambiente 

escolar, instrumentalizando os alunos para que assim fosse conseguida uma melhoria na 

qualidade dos trabalhos apresentados.  

É comum ouvir comentários jocosos quanto à falta de qualidade deste tipo de 

trabalho escolar e, na maioria das vezes, essas críticas têm fundamento. O importante é abrir 

aqui espaço para discutir que, boas ou ruins, estas “pecinhas” são um tipo de teatro praticado 

com freqüência na escola e que merecem atenção e sustentação por parte do professor de 

Teatro. É um instrumento para levar a linguagem teatral a um grande número de alunos, além 

de ser uma boa oportunidade de despertar no educando - que não necessariamente se 
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inscreveria espontaneamente numa oficina - o gosto pelo teatro. Por isso é preciso deixar o 

preconceito de lado e trabalhar no sentido de transformar o fazer teatral em mais um campo 

de ação e trabalho do professor de Teatro na escola formal.  

Vale ressaltar que muitos são os relatos dos alunos que vêm fazer parte das 

oficinas e começaram a se interessar pelas atividades teatrais a partir destas experiências em 

sala de aula. Dentro mesmo dos cursos de Licenciatura, Interpretação e Direção na Escola de 

Teatro da Universidade Federal da Bahia, não raro encontramos depoimentos que justificam a 

importância de uma maior atenção a este tipo de atividade como potencialmente passível de 

aprofundamento e aproveitamento para trazer os alunos para os estudos teatrais. Reforçando 

esta necessidade de aproveitar melhor a oportunidade de conceituar e formalizar a prática 

teatral através do método dramático, pontua-se a grande quantidade de profissionais das Artes 

Cênicas que despertaram para a carreira exatamente nestas atividades de teatro escolar.  

Outro fator importante que muito tem contribuído para o uso adequado do teatro 

instrumental por outras disciplinas é a freqüência dos alunos nas apresentações das peças dos 

grupos de teatro. Alunos que raramente vão ao teatro, orientados por professores de outras 

disciplinas que por sua vez também não vão habitualmente assistir espetáculos teatrais, tem 

uma enorme dificuldade em juntos construir dramatizações com qualidade mínima adequada. 

Esta é uma das razões que faz com que as apresentações freqüentes dos grupos das oficinas de 

teatro da escola tenham um redimensionamento dentro deste ambiente escolar, pois será para 

muitos alunos e professores a única fonte de freqüência ao teatro. São as peças dos alunos da 

escola para os alunos da escola que serão fonte de apreciação estética desta comunidade 

escolar.  

Quero ainda levantar um ponto importante de discussão quanto às apresentações. 

Muitas vezes os alunos dos grupos de teatro e mesmo pessoas de fora do grupo solicitam e 

questionam por que não nos apresentamos fora da escola, por que não vamos para os teatros 

profissionais e não nos empenhamos mais em levar os espetáculos para espaços extra-

escolares. A resposta é exatamente a valorização do trabalho dentro da escola e para a própria 

comunidade escolar. A idéia é que o teatro faça parte deste cotidiano, para tanto é que se 

empenham forças e trabalho de produção. Ir além disso, por enquanto, seria fugir do objetivo 

primeiro e maior. Porém, vale ressaltar, que muitos são os convites que os grupos recebem 

para ir além dos limites da escola e à medida que o trabalho vai-se fortalecendo e de acordo 

com as condições oferecidas para estas apresentações elas poderão até acontecer, mas não é o 

objetivo principal do trabalho. Bem como não é objetivo primordial das oficinas a 

profissionalização dos alunos-intérpretes que dela participam. A idéia principal é que, com o 
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estímulo, e a partir das apresentações dos grupos de teatro, a comunidade escolar se 

familiarizise com a linguagem teatral.  

Como já foi anunciado, o melhor modo de instrumentalização dos alunos e 

professores para as dramatizações de outras disciplinas não foi inicialmente previsto. Surgiu 

impulsionado pela própria atividade teatral desenvolvida na escola e foi sendo paulatinamente 

incorporada às ações das oficinas de teatro que acolheram e se mobilizaram para que a 

proposta tivesse continuidade e fosse bem sucedida. O que muitas vezes acontecia era que, ao 

passar nas salas de aula para dar orientações para as dramatizações, encontrava quase sempre 

alunos que já participavam das oficinas e conheciam algumas destas técnicas ou possuíam um 

conhecimento maior do que os colegas de sala. Estes alunos acabam tornando-se elo de 

comunicação entre os grupos de teatro e as aulas das outras disciplinas. Também nos 

encontros com os professores eram citados os alunos, que poderiam auxiliar o trabalho 

assumindo a responsabilidade da organização das atividades junto aos colegas de sala. Dentro 

deste processo, a figura do aluno multiplicador foi-se fortalecendo cada vez mais ao longo dos 

anos e a sua formação se tornou um dos objetivos mais importantes do projeto.  

A aluna Mônica, hoje aluna do curso de Licenciatura da Escola de Teatro da 

UFBA, lembra, por exemplo, do seu último ano no Colégio Manoel Novaes, quando a 

professora de Química solicitou um trabalho para a disciplina em que todos os formandos iam 

falar de drogas de alguma maneira e de como os seus colegas de sala passaram a acreditar no 

teatro depois desse trabalho. Isso porque quando se falou em fazer uma dramatização muitos 

foram os que pediram logo para ficar no grupo com ela, que já participava das oficinas. No 

entanto, alguns pensavam que tudo ia ser muito simples, só chegar lá e apresentar. Porém, o 

primeiro passo foi o de pesquisar sobre o tema e até aqueles que estavam lá só pela freqüência 

ou para colocar o nome no trabalho do grupo teriam que contribuir de alguma forma. Como 

eles tiveram um mês para preparação do trabalho, logo começou a se perceber a mudança na 

equipe. Alguns colaboram com textos escritos ou idéias para as cena e personagens, e outros 

com depoimentos de experiências pessoais no convívio com pessoas que tiveram problemas 

reais com as drogas. Essa partilha, mesmo forte era muito tocante, pois como diz a própria 

Mônica: “inconscientemente eles estavam tratando do assunto, observando e expondo a 

realidade de uma maneira muito bonita, bonita no sentido de sensível”. (Depoimento colhido 

em 03/06/2006) E o bom foi que o trabalho final conseguiu absorver estas participações, 

fazendo com que processo e produto estivessem conectados. 

É interessante perceber que a prática artística em todas as linguagens altera o 

perfil do aluno em sala de aula, como bem ilustra este depoimento da professora Raimunda, 
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Gesteira, de História:  

 

A gente percebe que o aluno que se envolve quer seja com a Música, com 
Teatro, com a Dança, se transforma de um modo interessante, por exemplo, 
no que diz respeito ao comportamento e à responsabilidade, você percebe 
logo a diferença. Contrariando essa cultura de que o artista é preguiçoso, 
do artista que não quer nada, eu percebo exatamente o contrário. Os alunos 
que fazem as oficinas, eles são muito mais responsáveis com as disciplinas 
do núcleo comum, e até mesmo com questões de trabalho e de 
família”(Entrevista concedida em 03/08/2006). 

 

 Dos trabalhos que seus alunos realizaram em sala dois se destacam: um sobre a 

Revolução Francesa, que ela considera excelente porque os alunos construíram tudo, desde o 

roteiro, os diálogos, e a interpretação até a parte de figurinos e os adereços. E o conteúdo 

depois foi explorado em prova escrita e a resposta foi muito positiva. O aprendizado foi muito 

melhor do que dar uma aula expositiva sobre o tema, pois eles conseguiram vivenciar o 

momento da revolução na peça. O outro trabalho foi sobre a Ditadura Militar e o 

Tropicalismo, que teve o conteúdo bem desenvolvido em uma ótima apresentação dos alunos 

de uma das suas turmas (ver roteiro da dramatização nos anexos desta dissertação). 

Algumas vezes estes trabalhos inspiram até mesmo os professores em suas 

práticas docentes, como pode ser constatado em um relato da professora Soraya Lordelo, de 

Língua Portuguesa, quando ela afirma que o teatro e as peças inspiram muito até os 

professores. Ela exemplifica que numa aula sobre narrativa, solicitou alguns voluntários que 

criaram uma história de um grupo de amigos que iam ao cinema, mas que na hora de entrar, 

uma das meninas não tinha dinheiro. Eles iam dramatizando enquanto a professora congelava 

a cena nos momentos importantes para explicar os elementos da narrativa como o clímax ou o 

desfecho. 

Assim, como suporte a professores e alunos, as apresentações de teatro e a 

participação ativa dos alunos multiplicadores, o projeto o Teatro na Escola contempla o 

método dramático e possibilita o uso do teatro como estratégia de ensino ou de avaliação em 

outras disciplinas do currículo obrigatório. Esta distinção entre o trabalho específico dos 

grupos de teatro, das ações interdisciplinares e do método dramático é importante para 

delimitação das diferentes ações teatrais que podem ser desenvolvidas em níveis e com 

estruturas distintas dentro de um mesmo ambiente escolar. Saber distinguir cada uma delas é 

necessário na hora de planejar as ações e de perceber que todas podem acontecer 

simultaneamente, sem que necessariamente uma delas precise ou deva ser excluída, porque se 
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complementam.  

Como diz Courtney, (1980, p.52), a representação de peças na escola é vista 

apenas como uma parte da educação dramática, e até o começo do século XX era mesmo a 

única atividade dramática na escola. Porém, atualmente ela passou a caminhar com o trabalho 

em sala de aula. “A representação de peças na escola é vista como apenas uma parte da 

educação dramática. No começo do século pode ter sido a única atividade dramática na 

escola. Atualmente, caminha paralela ao trabalho de sala de aula – o “teatro” formal se 

desenvolve naturalmente a partir do teatro e dos jogos criativos” (grifo do autor). Sérgio 

Farias (1989, p.32) amplia este conceito ao sair do âmbito escolar e perceber que, ao longo da 

história da produção cultural da humanidade, a função social do teatro tem-se modificado 

sempre. Mesmo sabendo que o teatro, em si, não é capaz de provocar modificações 

sociopolíticas marcantes, ele tem-se afirmado sempre como um instrumento de transformação 

da sociedade, sem deixar de se aperfeiçoar enquanto linguagem. É este diálogo constante, 

entre o teatro instrumental e a busca pelas especificidades do ensino do teatro, que o projeto 

almeja. 

Dentre as disciplinas que mais utilizam as dramatizações no Colégio Manoel 

Novaes estão História, Língua Portuguesa e Sociologia. Talvez estas disciplinas tenham em si 

maiores possibilidades de utilização do método dramático, mas percebe-se também que é a 

abertura do professor para este tipo de atividade que realmente deve ser levada em conta. 

Pois, ao longo destes anos alguns professores tornaram-se assíduos praticantes do teatro, 

enquanto ferramenta didático-pedagógica e outros da mesma disciplina sequer 

experimentaram esta possibilidade. Assim, o teatro instrumental passou a fazer parte do 

repertório de atividades de alguns professores, porém, não de todos os professores da escola. 

Alguns destes colegas já haviam inclusive desenvolvido este tipo de atividade 

antes mesmo da instalação do projeto, e o que aconteceu foi que seus propósitos puderam ser 

desenvolvidos com o suporte que as atividades teatrais das oficinas passaram a oferecer, 

fazendo com que a dramatização fosse plena e totalmente incorporada aos seus métodos de 

ensino e aprendizagem. Outros professores se sentiram motivados a experimentar este tipo de 

atividade a partir das oficinas e outros ainda - mesmo com este suporte e tendo os relatos 

positivos dos colegas como estímulo - preferem manter-se dentro uma metodologia mais 

tradicional. Mas é possível, sim, afirmar que o projeto veio somar e dar novas alternativas de 

e possibilidades de ação para os professores de postura mais renovada. Como afirma a 

professora Raimunda:  

 



 131

Porque quando a gente trabalha com o lúdico, eu particularmente percebo 
que o aluno tem um aprendizado muito melhor. Eles conseguem assimilar o 
conteúdo de uma maneira muito mais tranqüila e eles gostam, isso é 
estimulante. E então eles começam a perceber também que o teatro não é 
apenas uma expressão que está longe da possibilidade dele fazer, que não 
está apenas nas novelas ou no teatro formal que muitos nem nunca tiveram a 
oportunidade de entrar. Mas que eles podem ter a condição de fazer uma 
representação e essa representação ser uma exploração do conteúdo 
trabalhado e eles entenderem a interdisciplinaridade: o Teatro pode ser 
casado com a História e vice-versa. (Entrevista concedida em 03/08/2006). 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 
 
 

Daquilo que eu sei 
Nem tudo me deu clareza 

Nem tudo foi permitido 
Nem tudo me deu certeza 

Daquilo que eu sei 
Nem tudo foi proibido 

Nem tudo me foi possível... 
Nem tudo foi concebido 

Não fechei os olhos 
Não tapei os ouvidos 

Cheirei, toquei, provei 
Ah! Eu usei todos os sentidos! 

Só não lavei as mãos 
E é por isso que eu me sinto 

Cada vez mais limpo 
 

(Ivan Lins / Vitor Martins) 

 

 

Considero como satisfatórios os resultados alcançados por esta pesquisa, que 

constatou ser possível a concretização dos objetivos de desenvolvimento dos conteúdos 

específicos de Teatro para com os alunos do Ensino Médio.  

Pode ser também considerada como positiva a superação de obstáculos estruturais 

na escola, sejam materiais, físicos e humanos, que se interpuseram ao longo das atividades 

nos dez anos de desenvolvimento das oficinas de Teatro e do projeto O Teatro na Escola, que 

pode ser considerado como vitorioso pelo muito que conseguiu realizar. O caminho se fez ao 

caminhar, e optou-se por seguir o melhor e mais adequado formato para as aulas de Teatro, ou 

seja, em turno oposto, com carga horária superior às duas horas/aula semanais destinadas à 

disciplina Arte, e com turmas menores do que as de 35 a 50 alunos, uma conquista favorável, 

visto ser esse o número de alunos freqüentes nas salas de aula convencional. Diferentes 

condições de ensino muito dificultariam o desenvolvimento dos trabalhos e exigiriam, no 

mínimo, uma outra proposta metodológica, bem como outra gama de conteúdos a serem 

trabalhados. 

Na análise do trabalho realizado nas oficinas de Teatro tem-se a oportunidade de 

responder à questão central desta pesquisa sobre quais seriam as especificidades do ensino 
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Teatro no nível médio e se seria possível desenvolvê-las num ambiente educacional tão 

adverso. O trabalho neste formato possibilitou aos alunos o aprofundamento dos conteúdos 

teatrais, e com isso a montagem de pequenas cenas, monólogos, colagens cênicas e mesmo a 

criação e a adaptação de textos dramáticos e teatrais. Esta distinção entre os tipos de textos 

criados refere-se tanto à criação de textos escritos conjuntamente entre professora e alunos, 

quanto à criação do texto cênico, onde todos os elementos empregados nas montagens 

assumem um caráter de signos teatrais. Desta forma, as situações de ensino-aprendizado 

ampliaram-se, permitindo o conhecimento pela vivência do fazer teatral. O estudo dos 

elementos e das teorias do Teatro, bem como a apreciação e a ida ao teatro complementam o 

quadro dos conteúdos e metodologias.  

As apresentações dos grupos com suas peças teatrais, apesar de trabalhosas, por 

exigirem muito empenho, não apenas do professor regente, como também dos próprios 

alunos, são importantes para a concretização do ensino dos conteúdos teatrais, culminando na 

aquisição do aprendizado, fundamentais para a auto-estima dos alunos de Teatro e do colégio, 

pois a capacidade de realização é nela concretizada. Porém, não apenas a criação e a 

expressão individual e em grupo tornaram-se possíveis dentro deste modelo, também o estudo 

do Teatro, em suas diversas formas, manifestações e culturas, e da sua evolução histórica no 

âmbito nacional e internacional puderam acontecer dentro deste trabalho desenvolvido junto a 

jovens adolescentes do Ensino Médio. Desta forma, concretizam-se também as proposta para 

o Ensino Médio contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que sugerem a realização e a 

apreciação de produtos artísticos, analisando e compreendendo as artes, e aqui o Teatro, em 

sua diversidade sociocultural.  

O material levantado, um bom suporte de trabalho, foi bem aproveitado e continua 

à disposição para futuras pesquisas e trabalhos que visem estudar e aprofundar as relações 

entre Teatro e Educação no Ensino Médio.  A riqueza dos registros - escritos e imagéticos – 

permitiu constatar o alto nível de produtividade do projeto O Teatro na Escola que, tendo 

como base as oficinas de Teatro, forneceu também subsídios para a melhoria no uso de 

dramatizações no ambiente escolar em outras disciplinas, estimulando a prática e apreciação 

teatral através de constantes idas ao teatro e por levar o teatro para fazer parte da vida e do 

cotidiano escolar. Por ter o Colégio Manoel Novaes outras oficinas e cursos artísticos, como 

os de Música e de Dança, pode-se falar em transformação positiva da escola em centro de 

produção e apreciação cultural. Educação e cultura caminham juntas com a realização das 

propostas pedagógicas agora implantadas no colégio que têm as artes como diferencial e 

referencial do seu Projeto Político-Pedagógico. 
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Contudo, pode-se constatar pela práxis pedagógica ao longo destes últimos anos e 

pelos depoimentos colhidos durante esta pesquisa, que perdura a falta de mecanismos legais e 

orientadores da educação brasileira para que ações positivas sejam amplamente difundidas e 

incorporadas como prática regular, o que ainda dificulta a concretização das proposições 

legais previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9.494/96. Dentre os fatores 

concretos que podem ser apontados como entraves para que estas orientações legais possam 

ser efetivamente concretizadas, destaca-se a constante disputa pela carga horária e pela 

disposição das disciplinas no currículo - o que leva os professores a eterna procura por um 

espaço na escola, uma vez que proliferam os problemas de professores à disposição por falta 

de escolas para lecionar.  

A falta de carga horária nas escolas tem afetado de modo direto os professores de 

Artes Visuais, Teatro, Dança, Música, e os professores oriundos dos ainda existentes cursos 

de Educação Artística. A negligência leva ao desrespeito à regulamentação legal da 

obrigatoriedade do ensino das artes em toda a educação básica. As novas orientações para o 

Ensino Médio regulamentam, inclusive, a existência da carga horária mínima de duas horas 

semanais em todas as séries do nível médio, e não apenas no primeiro ou no último ano como 

vem acontecendo, criando maior vácuo entre o que está proposto e o que de fato acontece. 

Deste modo, fica então o professor à mercê da boa vontade daqueles que são a maioria na 

hora da elaboração dos currículos e projetos políticos pedagógicos nas escolas, os professores 

das outras áreas e da administração e coordenação escolar que algumas vezes chegam mesmo 

a sugerir a exclusão das artes do currículo.  

Observa-se, com isso, que o Estado não oferece garantias para o cumprimento da 

obrigatoriedade do ensino de Arte no nível médio. Percebe-se também a importância da 

criação de Associações de professores de Arte em nível regional e nacional. Uma boa 

articulação e comunicação entra elas poderia facilitar os processos que visem colocar as artes, 

e mais especificamente o Teatro, em um patamar real de igualdade com as outras disciplinas 

do currículo em todas as escolas de Ensino Básico e com condições e infra-estrutura 

favoráveis para a sua realização. Pois, com esta pesquisa consolida-se a certeza de que é 

possível desenvolver um trabalho de qualidade com práticas teatrais em escolas do Ensino 

Médio da rede pública. Considerando que sejam oferecidas as condições mínimas necessárias 

como carga horária e espaço físico adequado para que professores e alunos possam trabalhar 

as tendências contemporâneas no ensino do Teatro proposto pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN. 

Porém, para tanto é necessário um grande empenho por parte do professores, 



 135

coordenadores, funcionários e administradores escolares e de associações de professores de 

artes para que isso aconteça. Desta maneira, se garantirá que a escola pública fique em 

concordância com a nova Lei de Diretrizes e Bases, nº 9394/96, que institui em seu Artigo 26, 

a obrigatoriedade do ensino de Arte. 

Cabe também ao tema ensino de Teatro receber uma maior atenção por parte de 

professores e pesquisadores que a ele se dediquem. Por isso, minha caminhada até aqui não se 

pode dar por concluída; ela é mais uma contribuição para o debate e para instigar novas 

pesquisas sobre o assunto. 

Dentro desta perspectiva, se faz necessário que os professores de Teatro se 

apropriem destas discussões que hoje fazem parte do cotidiano educativo, e que desta forma 

possam realizar uma análise crítica e rigorosa de programas e materiais educativos, e das 

legislações vigentes utilizadas no ambiente escolar. É importante que assumam também seu 

papel de agente ativo na conquista de espaços para o Teatro na Educação através de mudanças 

de atitudes em sua prática, e com a incorporação crítica da especificidade no ensino de Teatro, 

que podem redundar em novas posturas e novas práticas didáticas e metodológicas no 

cotidiano das salas de aula. 

O novo exercício de um fazer educativo depende da mudança de atitude 

pedagógica e de enfrentamento – começando por uma autocrítica da nossa prática – frente 

àqueles que não estão comprometidos em construir uma sociedade solidária, onde todos 

possam viver como cidadãos dignos. Por isso, acredito que as reflexões e as conclusões deste 

memorial possam contribuir para ampliar, questionar, redimensionar e, principalmente, 

aprofundar as discussões sobre o ensino da disciplina Arte. E especialmente o ensino de 

Teatro - particularmente no Estado da Bahia, objetivando principalmente a valorização da 

carreira docente.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 136

 
 
REFERÊNCIAS 

 
 
   
ABRAMOVICH, Fanny. Teatricina. Rio de Janeiro: MEC/SNT, 1979. 

_______. Quem educa quem? São Paulo: Summus, 1985. 

ALMEIDA PRADO, Décio. O Moderno teatro brasileiro. São Paulo: Perspectiva: 1988. 

ARAÚJO, Nelson. História do teatro. Salvador: EGBA, 1980. 

ASLAN, Odette . O  Ator no século XX. São Paulo: Perspectiva, 1994. 

BAHIA. Secretaria de Educação. Orientações Curriculares Estaduais para o Ensino 
Médio: Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Salvador: Secretaria de 
Educação, 2005. 

 
BARATA, José Oliveira. Didática do teatro: introdução. Coimbra/Portugal: Livraria 

Almedina, 1979. 
 
BARBA, Eugenio e N. SAVARESE ( Orgs.) A Arte secreta do ator. dicionário de 

antropologia teatral. São Paulo. Hucitec/ UNICAMP, 1996. 
 
BARBOSA, Ana Mae. Teoria e prática da educação artística. São Paulo: Cultrix, 1975. 

_______. Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

_______. (Org.) Arte-educação: leituras de sub-solo. São Paulo: Cortez, 1997. 

_______. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/ Arte, 1998. 

_______. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 

_______. (Org.) Inquietações e mudanças no ensino da arte. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

_______. Arte-educação não é espetáculo. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 abr. 2005. 
Folha Sinapse, p.16. 

 
BARBOSA, Pedro. Teoria do teatro moderno - axiomas e teoremas. Porto/Portugal: 

Edições Afrontamento, 1982. 
 
BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação.  São Paulo: Summus, 

1984. 

BENTLEY, Erich. A Experiência viva do teatro. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981 



 137

BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo. Perspectiva, 2000. 
 

BEZERRA, Antônia P. Teatro e Educação. Por que o jogo dramático na escola? Cadernos 
do Gipe-Cit, n. 8, Salvador: Programa de PG em Artes Cênicas, dezembro 1999, pp 
41-52. 

 
BIASOLI, Carmem Lúcia A. A Formação do professor de arte: do ensino à encenação. 

Campinas: Papirus, 1999. 
 
BLOCH, Pedro. Falar bem é viver melhor. SãoPaulo: Ed. Nórdica, 1980.  
 
BLOT, Bernard. O Teatro. In PORCHER, Luis (Org.) Educação Artística: luxo ou 

necessidade? São Paulo: Summus, 1982. 
 
BOAL, Augusto. 200 jogos e exercícios para o ator e o não-ator com vontade de dizer 

algo através do teatro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977. 
 
_______. O teatro do oprimido e outras poéticas. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1983. 
 
_______. Stop, c’est magique. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
 
_______. O Arco-íris do desejo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 
 
_______. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
 
BONFITTO, Matteo. O Ator compositor. São Paulo: Perspectiva, 2002.  
 
BORNHEIM. Gerd A. O Sentido e a máscara. São Paulo: Perspectiva, 1975. 
 
BOSI, Alfredo. Reflexoes sobre a arte. 4. ed. Sao Paulo: Ática, 1991. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodriques. O que é método Paulo Freire. São Paulo: Brasiliense, 1981.  
 
BRANDÃO, J.Souza. Teatro grego: tragédia e comédia. Petrópolis: Vozes, 1984 
 
BRASIL . Ministério da Educação. Secreatria de Educação Média e Tecnológica.  

Parâmetros curriculares nacionais: introdução. Brasília: MEC/SEMT, 1997.  
 
_______. Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais, ética    
                Brasília : MEC/SEF, 1997. 
 
_______. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC/SEMT, 1999.   
 
_______. Parâmetros curriculares nacionais: arte. Brasília: MEC/SEMT, 2000. 
 
_______. Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais, ética   
                Brasília : MEC/SEF, 1997. 
 



 138

BRECHT, Bertold. Estudos sobre teatro. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 
BROOK, Peter. Ponto de mudança: quarenta anos de experiências teatrais: 1946-1987. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.  
 
_______. Between two silences, talking with peter brook. Edited by Dale Moffitt. 

Dallas/USA: Southern Methodist University Press, 1999. 
 
_______. Fios do tempo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 
 
_______. A porta aberta. Reflexões sobre a interpretação e o teatro. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. 
 
_______. Da Liberdade Fácil à Liberdade Difícil. In: Folhetin, Rio de Janeiro, nº 14, p.80-91, 

jul-set/2002. 
 
CABRAL, Beatriz (Org) Ensino do teatro: experiências interculturais. Florianópolis: 

Imprensa Universitária, 1999. 
 
_______. O Professor Diretor e a busca da teatralidade em contextos periféricos. O Teatro 

Transcende, n.13 . Blumenau : FURB, jul.2004, p 8-15. 
 
CAMARGO, Roberto Gill.  A Sonoplastia no teatro. Rio de Janeiro: INACEN, 1986.  
 
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999. 

CARREIRA, André...[et al.] (Org.). Metodologia de pesquisa em artes cênicas. Rio de 
janeiro: 7Letras, 2006. (Memória ABRACE; 9). 

 
CARLSON, Marvin. Teorias do teatro. São Paulo: UNESP, 1998. 
 
CARVALHO, Ênio. História e formação do ator. São Paulo: Ática, 1989. 
 
CAVALIERI, Ana Lúcia F. Teatro vivo na escola. S. Paulo: FTD, 1990. 
 
CHACRA, Sandra. Natureza e sentido da improvisação teatral. São Paulo: Perspectiva, 

1983. 
 
COELHO, Paulo. O Teatro na educação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. 
 
COHEN, Renato. A Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1989. 
 
_______. Work in progress na cena contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
 
COLÉGIO MANOEL NOVAES – Projeto político-pedagógico do Colégio Estadual 

Deputado Manoel Novaes. Salvador, 2005 (Apostila). 
 
COLL, Cezar. O Construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1998. 
 
_______. Psicologia e currículo. São paulo: Ática, 1987. 
 
COSTA, Antonio C.G. O Professor como educador. Salvador: Fundação Luiz Eduardo 



 139

Magalhães, 2001. 
 
COTRIN, Gilberto, PARISI, Mario. Fundamentos da educação: história e filosofia da 

educação. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1981 
 
COURTNEY, Richard. Jogo, teatro e pensamento. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
 
CUNHA, Antonio G. da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 

2ª. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 
 

DESGRANGES, Flávio. A Pedagogia do espectador. São Paulo: Hucitec, 2003. 
 
DELGADO, Maria e HERITAGE, Paul. Diálogos no palco. 26 diretores falam de teatro, 

Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1999.  
 
DOLL, W. Currículo e pós-modernidade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
 
DOURADO, Paulo e MILET, Maria E. V.. Manual de criatividades. Salvador: Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado da Bahia, 1985. 
 
DUARTE JR., João F.. Porque arte- educação? Campinas: Papirus, 1983.  
                                                        
_______. Fundamentos estéticos da educação. Campinas: Papirus, 1988. 
 
_______. O Sentido dos sentidos. 3. ed. Curitiba/PR: Edições Criar, 2004. 
 
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
 
ERIKSON, Erik Homburger. Identidade, juventude e crise. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 
 
__________.  Infância e sociedade. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
 
ESSLIN, Martin. Uma anatomia do drama. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
                                                   
FARIAS, Sergio C. B. Metodologia de ensino para um teatro instrumental. 1989. 211f. 

Tese  (Doutorado em comunicação)-Escola de Comunicações e Artes, Universidade 
de São Paulo. São Paulo.1989. 

 
_______. A Performance como recurso para formação de atores.  Revista Repertório n. 3. 

Salvador: PPGAC da UFBA, 1999 , pp 10-25. 
 
_______. Identificação cultural na prática educativa com teatro. In: SEMINÁRIO 

NACIONAL DE ARTE E EDUCAÇÃO, 16º, 2002, Montenegro. Anais. 
Montenegro/RS: FUNDARTE, 2002. p. 64-66 

 
_______ & MATOS, Lúcia (Orgs.). Arte e educação. Coletâneas PPGE, n. 1, Salvador: 

Faced –Ufba, jan/jun 1999. 
 
FAVROD, C.-Henri. O teatro. Lisboa/Portugal: Publicações Dom Quixote, 1977. 
 



 140

FERREIRA, Luiz A. C. Processos teatrais na ação educativa. In PEREIRA, Maria L.M. 
(Org) A Arte como processo na educação. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1982. 

 
FERREIRA, Sueli (Org.). O ensino das artes. construindo caminhos. Campinas: Papirus, 

2001. 
 
FISCHER, Ernest. A Necessidade da Arte. 8ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
 
FLEMING, Michael. Starting drama teaching. London/GB: David Fulton Publishers, 1998 
 
FONTANEL, Béatrice & d’HARCOURT, Claire. O Teatro no mundo. Coleção As Origens 

do Saber. São Paulo: Melhoramentos, 1995. 

FUSARI, Maria R.  e  FERRAZ, Maria H. Arte na educação escolar.  S.Paulo: Cortez, 1992. 

_____________. Metodologia do ensino de arte. S.Paulo: Cortez, 1993. 
 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz & Terra, 1982.  
 
________. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
GADOTTI, Moacir. Educação e compromisso. Campinas/SP: Papirus, 1982. 
 
_______. Interdisciplinaridade: atitude e método. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 

Universidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.paulofreire.org/Moacir_Gadotti /Artigos/Portugues/Filosofia_da_ 
Educacao/Interdisci_Atitude_Metodo_1999.pdf. Acesso em: 07/09/2006. 

 
GASSNER, John. Mestres do teatro I. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
 
_______. Mestres do teatro II. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
 
GROSSI, Éster (Org.) Lei de diretrizes e bases da educação nº 9394/96. RJ: Casa Editorial 

Pargos, 1997.  
 
GUIMARÃES, Carmelinda. Um ato de resistência: o teatro de Oduvaldo Vianna Filho.  

São Paulo: MGE 1984 
 
GUINSBURG, J. Stanislavski e o teatro de arte de moscou. São Paulo: Perspectiva, 1985. 
 
GUZIC, A. e PEREIRA, M.Lúcia. Dionysos: T.B.C. Rio de Janeiro: MEC/Funarte/SNT,  

1980. 
 
HESSE, HERMAN. Narciso e Goldmund. 10. ed. São Paulo: Record, 2003. 
 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação, mito e desafio: uma perspectiva construtivista. 32 ed. 

Porto Alegre: Mediação, 2003.  
 
HUIZINGA, Johan. Homo ludens. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
 
JANUZELLI, Antônio. A aprendizagem do ator. São Paulo: Ática, 1994 



 141

.                            
JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino de teatro. Campinas: Papirus, 2001. 
 
KOUDELA, Ingrid. Jogos teatrais. São Paulo: Perspectiva, 1984.      
                                                                
_______. (Org) Um vôo Brechtiano. S. Paulo: Perspectiva: Fapesp, 1992.  
 
_______. Texto e jogo. São Paulo: Perspectiva, 1996. 
 
KUSNET, Eugênio. Ator e método. Rio de Janeiro: INACEN, 1985. 
 

LANGER, Susanne.  Sentimento e forma. São Paulo: Perspectiva, 1980. 

LITTO, Fredric M. A sistematização do projeto de pesquisa em artes. Artigo Revista da 
Escola de Música e Artes Cênicas da UFBA no. 1. Salvador: UFBA/EM, 1981. 

 
LOPES, Joana. Pega teatro. São Paulo: Centro de Teatro e Educação Popular, 1981. 
 
MACHADO, Maria Clara. Teatro II. Col. Biblioteca e Cultura. Brasília: 

MEC/FENAME/BLOCH, 1980. 
 
_______. A Aventura do teatro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995. 
 
MAFFESOLLI, Michel. Elogio da razão sensível. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro brasileiro. Rio de Janeiro: MEC/FUNARTE/ 

SNT, 1978 (?).     
                               
_______. Iniciação ao teatro. São Paulo: Ática, 1987.        
                            
MAGALHÃES Jr, Raymundo. Teatro I. Col. Biblioteca e Cultura. Brasília: MEC/FENAME/ 

BLOCH, 1980.  
 
MAY, Rollo. A Coragem de criar. 6. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 
 
MENDES, Cleise. As Estratégias do drama. Salvador: Edufba,1992. 

MERKEL, Ulrich( Org.). Teatro e política: expressionismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra,  
1983 

 
MILLET, Maria E. Uma Tribo a mais de mil, o teatro do CRIA. 2002. 129f. Dissertação 

(Mestrado em Artes Cênicas)- Escola de Teatro, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador. 2002. 

 
MONROE, Paul. História da Educação. 10ª ed. São Paulo. Nacional, 1972. 

 
MONTEIRO, Regina. Jogos dramáticos. S. Paulo: Ágora, 1990. 
 
MORENO, Jacob L. O Teatro da espontaneidade. São Paulo: Summus, 1984. 
 



 142

MOSTAÇO, Edélcio. Teatro e política: arena, oficina e opinião. São Paulo: Proposta 
Editorial, 1982. 

 
NOVELLY, Maria C. Theatre game for young performers, improvisation & exercises for 

developing acting skills. Colorado Springs/USA: Meriwether Publlishing, 1985. 
 
_______. Jogos teatrais: exercícios para grupos e sala de aula. Campinas/SP: Papirus, 

1994.   
                                                                                                                         
NUNES, Lilia. Manual de voz e dicção. Cartilhas de Teatro. Brasília: MEC/SNT, 1976. 
 
OSSONA, Paulina. A Educação pela dança. SP: Summus, 1988. 
 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis, Vozes, 1989. 
 
PACHECO, Elza Dias. (Org). Comunicação, educação e arte na cultura infanto-juvenil. 

S.Paulo: Loyola, 1991. 
 

PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia: construção do personagem. São Paulo: Ática. 1989. 
 
PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999.    
                      
PEIXOTO, Fernando. Brecht: vida e obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
 
_______. (Org.). Dionysos: teatro oficina. Rio de Janeiro: MEC/SEC/SNT, 1982. 
 
_______. (Org.). Vianninha: teatro, tv e política. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 

_______. O que é teatro. Col. Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

 
PEREIRA, Maria L.(Org.) Arte como processo na educação. São Paulo: Funarte, 1982. 
 
PEREIRA JR, Paulo. O papel do teatro na construção do projeto pedagógico: o caso da 

escola padre palmeira, na Bahia. 1999. 101f. Dissertação (Mestrado  em Artes 
Cênicas) - Escola de Teatro, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 1999. 

 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensina. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2000. 
 
PIAGET, Jean. A Formação do símbolo na criança. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
 
PIGNARRE, Robert. História do teatro. Portugal: Publicações Europa-América, LDA, 1979.  
 
PIRANDELLO, Luigi. O Falecido Mattia Pascal – Seis Personagens à Procura de um 

Autor. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
 
PORCHER, Louis. Educação artística: luxo ou necessidade? São Paulo: Summus, 1982.  



 143

 
PUEBLA, Reynaldo e DUNCAN, Pámela. Teatro como instrumento de educação. São 

Paulo: APEOESP/CENP, 1987. 
 
QUINTEIRO, Eudoxa Acuña. Estética da voz, uma voz para o ator. São Paulo: Editorial,  

1989. 
 
REED, Hebert. Arte e alienação, o papel do artista na sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 

1968. 
 
_______. A Redenção do robô. São Paulo: Summus, 1986.        
                         
REVERBEL, Olga. O Teatro na sala de aula. São Paulo: Ed. José Olympio, 1979.          
_______. Um caminho do teatro na escola. São Paulo: Scipione, 1989.       
               
_______. Jogos teatrais na escola. São Paulo: Scipione, 1989. 
          
_______. Oficina de teatro. Porto Alegre: Quarup, 1993. 
                          
ROCHA, João Augusto de Lima. Anisio em movimento : a vida e as lutas de Anisio 

Teixeira pela escola pública e pela cultura no Brasil. Salvador: Fundação Anisio 
Teixeira, 1992.  

 
ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral (1880-1980). Rio de Janeiro: 

Zahar, 1982.      
  
______. A Arte do ator. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.   
                                                                                                        
ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez Editora, 1991. 
 
SANTANA, Arão P. Um Novo Currículo de Teatro para o Ensino Médio: Indagações, 

desafios, perplexidades e outras questões de natureza político-pedagógica. In: 
CONGRESSO ABRACE, IV, 2006, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2006. p.111-112. 

 
SANTOS, Adalberto Silva. Na Trilha do Sucesso: o desempenho profissional de jovens 

atores. 1994. 80f. Dissertação ( Mestrado em comunicação)- Escola de 
Comunicações e Artes , Universidade de São Paulo, São Paulo. 1994. 

 
SCHILLER, Friedrich. A Educação estética do homem, numa série de cartas. São Paulo: 

Iluminuras, 1990. 
 
SEVERINO, Antonio J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002.  
 
SLADE, Peter. O jogo dramático infantil. São Paulo: Summus, 1978. 
 
SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro.  São Paulo: Perspectiva, 1979.  
             
_______. O jogo teatral no livro do diretor. São Paulo: Perspectiva, 1999.    
                   .  



 144

_______. O Fichário de Viola Spolin. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
 
STANISLAVSKY, Constantin. A preparação do ator. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1984.  
 
_______. A Construção da personagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. 

_______. Manual do ator. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

STOKLOS, Denise. Teatro essencial – manifesto e reflexões. São Paulo: DSPAL, 1992. 
 
_______. Denise Stoklos in Mary Stuart. São Paulo: DSPAL, 1995. 
 
TIBA, Içami. Adolescência: o despertar do sexo. São Paulo: Ed. Gente, 1994. 
 

TINOCO, Robson Coelho. Recepção, Metodologia, Computador: um processo (ou, a                            
prática na teoria de algumas idéias). In: UNIVERSA – Revista da Universidade 
Católica de Brasília, EDUCAÇÃO, v. 7, n. 1, fev. 1999. 

 
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Planejamento. projeto de ensino-aprendizagem e 

projeto político-pedagógico. São Paulo: Libertad, 2002. 
 
VEIGA, Ilma Passos. (Org.).  Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 

possível.  13 ed. Campinas, SP: Papirus, 2001 
 
WECWERTH, Manfred. Diálogos sobre a encenação, um manual de direção teatral. 2. ed. 

São Paulo: HUICITEC, 1986. 
 
ZABALA, Antoni. A Prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 
 
ZAGURY, Tânia. Escola sem conflito, parceria com os pais. Rio de Janeiro: Record, 2002.  
 
_______. O Adolescente por ele mesmo. Rio de Janeiro: Record, 1996. 
 
 
 



 

 

ANEXOS 
 
 

I. Álbum de Imagens 

II. Modelo de Folder: Sonho de Uma Noite de Verão  

III. Modelo de Cartaz: Monólogos & Cenas 

IV. Modelo de Folder/Cartaz: Juliana e Dom Jorge 

V. Relatório de Final de Semestre I 

VI. Relatório de Final de Semestre II 

VII. Modelo de Exercício sobre Teatro I 

VIII. Modelo de Exercício sobre Teatro II 

IX. Carta de Manutenção das Oficinas / 1998 

X. Modelo de Ficha de Atendimento Interdisciplinar  

XI. Roteiro de Dramatização para a Disciplina História 

XII. Circular 02/2006 orientando o funcionamento das diversas Oficinas 

oferecidas no Colégio Manoel Novaes 

XIII. Modelo de Ficha de Inscrição  

XIV. Modelo de Ficha de Autorização dos Pais 

XV. Modelo de Carta aos Pais 

XVI. Modelo de Carteira de Teatro 

XVII. Modelo da Camiseta de Teatro 

XVIII. Carta do Instituto Anísio Teixeira – IAT, sobre as apresentações dos 

Grupos de Teatro do Colégio Manoel Novaes neste estabelecimento. 

XIX. Registro em DVD da montagem “Esta é Nossa Escola” /2006 
 



 
A ESCOLA 
 

 
Fachada do Colégio Manoel Novaes 

 

 

TEATRO EM SALA DE AULA 
 

 
Alunos no antigo ginasial noturno durante dramatização nas aulas de Educação Artística. 

ANEXO I – Álbum de Imagens 



 
ENCONTRO POÉTICO 
 
1996 
 
Corpo e Poesia em união. 
Concepção & Direção – Andréia de Andrade 
GrupoVICE-VERSA 
 
Com:  Cínara Santos 
 Diana Moreira 

Janete Pereira  
 Lorena Almeida 

Luciana Araújo 
 Luciana Cruz 

Nadja Barroso 
 Nívea Sodré 
 Paola Oliveira 
 Renilda Ferreira 
 
Festival ASGAP – Teatro SESC / Casa do Comércio 
Reitoria da UFBA 
Colégio Manoel Novaes 
 

 
Ensaio de “Encontro Poético”  

 



 
 
JOGOS & IMPROVISAÇÕES 
 
1996 a 1999 
 
Vários momentos e Grupos diferentes: 

Expressão Corporal e Vocal 
Improvisações 
Jogos  
Exercícios 
Relaxamento 
Leituras 

 
 “Cenas: Um teatro em construção” 
“Ah! O Dinheiro” 
 “Noite de Natal” 
“Teatro a Vapor” 
“Monólogos & Cenas” 
 
 
 

 
“Cenas, um teatro em Construção” na antiga Biblioteca do Colégio 

 
 
 
 



 
 

 

 
Jogos & Exercícios na antiga Sala de Teatro, atual Secretaria da escola. 

 
 
 
 

 
Jogos & Improvisações na antiga Sala de Teatro, atual Secretaria da escola. 

 
 
 



 
 

 
Os exercícios de expressão corporal e vocal, mais as improvisações  

que eram a base do trabalho neste período inicial. 

 
 

 
Jogos & Improvisações na nova Sala de Teatro.  

 
 
 



 

 

 
A divisão em pequenos subgrupos de trabalho permite a integração de todos os alunos em 

diferentes etapas do processo e de modo a respeitar os interesses e habilidades de cada um. 
 

 

 
Finalização dos trabalhos após mostra de cenas do “Teatro a Vapor” e “Noite de Natal” 

 
 
 



 
 
 
 
 

FALANDO DE AMOR 
 
1998 / 1999 
 
Colagem Cênico-Musical em nome do Amor 
Concepção e Direção: Andréia de Andrade 
 
Com o GrupoVICE-VERSA 
 
 Cínara Santos 

Marcos Vinícius Soares 
 Diana Moreira 

Flavio Moreno 
 Elaine Carvalho 
 Evanio Miranda 

Silvio de Assis 
Irlan Rocha 
Ivana Silva 
Matheus de Brito 
Moisés Oliveira 

 Jean Nascimento 
 Daniela Gonçalves 

Jorge Simões 
 Anderson Cruz 
 Soraia Monteiro 
 Catarina Mendes 
 Laércio Caio 
 Isabela Alves 
 Berenice Coelho 

 
 

Auditório e Refeitório do Manoel Novaes 

Festival Anísio Teixeira - Teatro da Gamboa 

Espaço SEC – Centro Administrativo 

Teatro Vila Velha – Cabaré dos Novos 

 
 



 
 
 

 
Primeiras apresentações de “Falando de Amor” no antigo refeitório da escola. 

 

 
“Falando de Amor” no antigo Refeitório do Colégio 

 
 



 
“Falando de Amor” no antigo Refeitório do Colégio 

 
 
 

 
Apresentação de “Falando de Amor” no Auditório de Música, com piano ao fundo. 

 
 
 

 



 
Turma de “Falando de Amor” após apresentação no Auditório de música. 

 
 
 

 

 
“Falando de Amor” no Teatro da Gamboa 

 
 



 

 

AUTO DE SANTO ANTONIO 

1999 

 

Em comemoração ao Aniversário do Colégio Manoel Novaes 

Inaugurado no Dia de Santo de Antonio 

 

Direção Geral : Andréia de Andrade 

Coreografias: Sandra Santana 

 

Com os Grupos de Teatro e Dança do Colégio Manoel Novaes 

 

 Anderson Pereira 
 Aline Bárbara 
 Aline Ramos  
 Availza Souza 
 Cândido Néris 
 Daniela Reis 
 Davi Maia 
 Elaine Bastos 
 Esdras Neves 
 Ísis Fávila 
 Juliana Menezes 
 Therezinha França 
 Zuila Costa 
 dentre Outros 
 

Pátio Aberto do  

Colégio Manoel Novaes  

 
 
 
 
 



 

 
Auto de Santo Antonio no Pátio do Colégio 

 
 
 

 
Auto de Santo Antonio no Pátio do Colégio 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uma das cenas faladas do Auto de Santo Antonio no pátio aberto da escola. 

 
 
 

 
Alunos de Dança e Teatro unidos na apresentação do Auto de Santo Antônio 

 
 
 
 



 
 
SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO 
 
2000 
 
Texto: William Shakespeare 
Adaptação e Direção: Andréia de Andrade 
 
Com o Grupo TEATRARTE 
 

Alane Braga – Titânia 
Andréa Macedo – Pucks 
Anne Rodrigues – Fada  
Antonio Santos – Lisandro 
Bruna Teixeira – Fada 
Danielle Pereira – Fada 
Daniele Silva – Magrela / Muro 
Dayana Soares – Fada 
Felipe Caetano – Egeu 
Gabriela Alves – Hérmia 
Gildenira Santos – Fada 
Ive Carvalho – Helena 
João Dantas – Demétrio 
Joilene Santana – Fada 
Juliana Menezes – Filó / Faminta / Lua 
Marcos Gomes – Oberon 
Ronaldo Cunha – Leleu / Píramo 
Simone Nascimento – Hipólita 
Solange Carvalho – Fada 
Tatiana Santos – Pucks 
Valquer Suzart – Teseu 

 
Iluminação – Marcos Socco 
Sonoplastia – Andréia de Andrade 
Operação de Som – Daniele Santana 
Operação de Luz – Cristiane Lima 
Figurinos – Andréia & Grupo 
 
Teatro Martin Gonçalves  
Colégio Manoel Novaes 

 
 



 
 

 
Arrumação do antigo Refeitório para as apresentações. 

 
 

 
Apresentação de Sonho de Uma Noite de Verão no Refeitório depois de adaptado. 

 

 

 



 
 
 

 
Sonho de Uma noite de Verão no Teatro Martin Gonçalves 

 
 

 
Sonho de Uma noite de Verão no Teatro Martin Gonçalves 

 
 
 



 
Sonho de Uma Noite de Verão no Teatro Martin Gonçalves 

 
 
 

 
Turma de Sonho de Uma Noite de Verão 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ESTA É NOSSA ESCOLA 
 
2001 
 
Concepção e Direção: Andréia de Andrade 
 
Com o Grupo TAGARELAS 
 
 Amanda Lima 
 Augusto Junior 
 Brisa Braga 
 Cristiele França 
 Itana Pinheiro 
 Everli Nascimento 
 Igor Amarante 
 Louise Du Puit 
 Igon Amarante 
 Renata Esquivel 
 Ronaldo Cunha 
 Sharon Sena 
 Sheila Porto 
 Simone Araújo 
 Jonas Lima 
 Jamile Hayne 
 
 
Sala de Teatro 

Refeitório e Auditório do Colégio Manoel Novaes 

Auditório do Instituto Anísio Teixeira - IAT 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Esta é Nossa Escola no antigo Refeitório. 

 

 
Esta é Nossa Escola no antigo Refeitório 

 
 
 
 
 
 



 

 
Esta é Nossa Escola no antigo Refeitório 

 
 

 
Esta é Nossa Escola no antigo Refeitório 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A REVOLUÇÃO FEMININA 
 
2001 
 
Concepção e Direção – Andréia de Andrade 
 
Com o Grupo TEATRO MANIA 
 
 Aline Gramacho 
 Camila Bonifácio 
 Jamile Queiroz 
 Lindinalva Cruz 
 Lindineide Cruz 
 Maíra da Hora 
 Isabela Silva 
 Marilinda Carvalho 
 Mayara Menezes 
 Michele de França 
 Nara Cora 

Pétala Paraguaçu 
e 
Jorge Simões 
 
 

Sonoplastia – Andréia de Andrade 
Figurinos – Andréia & Grupo 
 
 
Sala de Teatro e Refeitório do Colégio Manoel Novaes 

Festival APLB – Teatro do IRDEB 

Teatro Vila Velha – Cabaré dos Novos 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
A Revolução Feminina na Sala de Teatro  

 
 

  
A Revolução Feminina na Sala de Teatro  

 
 
 
 



 
A Revolução Feminina na Sala de Teatro  

 

 
A Revolução Feminina no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha  

dentro do projeto Toma Lá Dá Cá 



 
 

 
A INTRUSA 

2001 
 
 
Texto – Maurice Maeterlink 
Direção – Andréia de Andrade 

Com o NET – Núcleo de Estudos Teatrais 
 
 

Avô - Anderson Cruz 

Criada - Availza Souza 

Intrusa - Cristiane Lima 

Olívia - Daniele Santana 

Gertrudes - Ive Costa 

Pai - Jorge simões 

Úrsula - Valdiele Lima 

 
 

Iluminação - Anderson Cruz, Andréia de Andrade e Taygoara Aguiar 

Operação de Luz - Taygoara Aguiar 

Sonoplastia e Operação de Som - Andréia de Andrade 

Cenários – Andréia & Grupo 

Figurinos - Andréia de Andrade e Diana Moreira 

 
 
Sala de Teatro do  
Colégio Manoel Novaes 
 
 
 

 
 



 
 

 
A Intrusa na Sala de Teatro 

 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
A Intrusa na Sala de Teatro 

 
 

 
Turma de A Intrusa na Sala de Teatro 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

UM PALCO PARA O MANOEL NOVAES 

 

2002 

 

Projeto e adaptação de um espaço para apresentações na escola.  

  

Elaboração – Andréia de Andrade 

 

Conquistas:   Salão com: 

   Tablado 

   Cortinas 

   Camarins 

   Sistema de Som 

   Cadeiras para o público 

    

Espaço este que passou a ser o  

SALÃO DE EVENTOS 

do Colégio onde, desde então, são realizadas reuniões, palestras,  

dramatizações, seminários e as apresentações dos  

Grupos de Teatro do Colégio Manoel Novaes 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Visão lateral do palco com pernas de papel metro e tapadeiras laterais 

 
 
 

 
Visão lateral do novo tablado com camarins ao fundo 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Visão frontal do palco com caixas de som e pernas de papel metro para acesso às coxias. 

 
 
 

 
Visão da platéia  

 



 
 
 
 
 
 
COMO SERÁ O AMANHÃ? 

 
2003 
 
Concepção & Direção – Andréia de Andrade 

 
Com o Grupo OS TAGARELAS 
 

Deisiane Lima   Massa Jovem 
Renata Cabral  
Tainá Marques 
 
Camila Rosa   Super Poderosas 
Itana Pinheiro 
Juliana Rodeiro 
Marlene Cabral  
 
Adriana Lima   Galera Zen 
Carla Marques 
Marli Carneiro 
Priscila Reis 
 
Priscila Archanjo  Galera do Fundão 
Tatiana Lima 
 
Luila Neves -  TECA 
Igon Bauler - Professor 
Vitor Trindade - Traficante / Político 
Ionice Barbosa - Mãe 
Leandro Freitas – Pai 
 

 
Salão de Eventos 
Colégio Manoel Novaes 
 
 
 



 
 
 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 



 
 

 
 
 
FICAR OU NAMORAR... EIS A QUESTÃO 

 
2003 
 
Concepção & Direção – Andréia de Adnrade 
Criação – Andréia & Grupo 
 
Com o Grupo TEATRO MANIA 

 
Natine Freitas - Diana 

Nayana Brito – Karina / Luzinete / Anos 60 

Luciana Almeida – Vivian / Anos 60 

Graciele Lima – Margot / Lucimara / Anos 60 

Érica Smith – Cris / Hilda Sexorro 

Emerson Souza – Rodrigo / Anos 60 

Felipe Ramos – Tiago / Anos 60 

Jonas Lima - Sérgio / Apresentador 

Iuri Sacerdote - Fabio / Ted Tornado / Anjinho 

Camila Bonifácio - Cupido 1 

Emília Borges - Cupido 2 / Anos 60 

Roselaine Menezes -  Cupido 3 

Ana Cristina Carvalho - Mãe 

Rebeca Souza – Lucineide / Diabinha 

Priscila Vitório - Apresentadora 

 
Salão de Eventos do  
Colégio Manoel Novaes 
 

 
 



 
 
 
 

 
Ficar ou Namorar? Eis a Questão no Salão de Eventos 

 
 

 
Ficar ou Namorar? Eis a Questão no Salão de Eventos 

 



 

 
Ficar ou Namorar? Eis a Questão no Salão de Eventos 

 

 
Ficar ou Namorar? Eis a Questão no Salão de Eventos 

 



 
 

 
Ficar ou Namorar? Eis a Questão no Salão de Eventos 

 
 
 

 
Ficar ou Namorar? Eis a Questão no Salão de Eventos 

 
 
 

 



 
 
 
 
MAS SERÁ O FIM DO MUNDO ? 
 
2004 
 
 
Concepção & Direção – Andréia de Andrade 
 
Com o Grupo TEATRO MANIA 

 
Noelynanda Paixão   Madalena / Leninha 

Denise Lima    Mística 

Taiane Santana    Revoltada 

Emília Borges    Estudiosa 

Valdimeire Nunes   Deus 

Daniel Maciel   Assessor 

Iuri Sacerdote   Sandoval Silva 

Roselaine Menezes  Creuza Bleuza 

Raquel dos Anjos   Louca / Quenga / Jornaleiro 

Rosana Oliveira   Beata / Jornaleiro 

Lívia Viana    Senadora / Jornaleiro 

Bastos Junior   Pastor / Jornaleiro 

Priscila Bitencourt  Mãe / Garota ET 

 
 

Sonoplastia – Andréia de Andrade 
Figurinos – Andréia e Grupo 

 
Salão de Eventos do Colégio Manoel Novaes 

 
 
 
 



 
 

 
Mas Será o Fim do Mundo no Salão de Eventos 

 
 

 
Mas Será o Fim do Mundo no Salão de Eventos 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Mas Será o Fim do Mundo no Salão de Eventos 

 
 

 
Mas Será o Fim do Mundo no Salão de Eventos 

 
 
 
 



 
 

 
Mas Será o Fim do Mundo no Salão de Eventos 

 
 

 
Mas Será o Fim do Mundo no Salão de Eventos 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
COMO SERÁ O AMANHÃ?  II 

 
2004 
 
Concepção & Direção – Andréia de Andrade 

 
Com o Grupo OS TEATRAIS 
 

Alexsandro  Santos Massa Jovem 
Milena Cruz 
Isabela Machado 
 
Itana Pinheiro    Super Poderosas 
Marlene Cabral 
Priscila Reis 
 
Marilia Maristela  Galera Zen 
 
 
Rebeca Brito  Galera do Fundão 
Dinailton Gomes 
 
Renata Cabral  -  TECA 
Diego Araujo  - Professor 
Bismark Alves - Traficante 
Marília Maristela  - Político 
Bianca da Boa Morte - Mãe 
Leandro Freitas - Pai 

 
 
Salão de Eventos  
Colégio Manoel Novaes 
 
 
 
 
 



 
Como Será o amanhã no Salão de 

 
Como Será o Amanhã no Salão de Eventos 

 



 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 
 
 

 



 
 
 

FALANDO DE AMOR  II 
 
2004 
 
Colagem Cênica-Musical em nome do Amor 
 
Concepção e Direção: Andréia de Andrade 
 
Com o Grupo OS TEATRAIS 
 

Adriana Lima                   
Camila Rosa                      
Clicia Bastos                     
Daniel Nascimento           
Deiseane  Lima                 
Fernando Santana             
Itana Pinheiro                   
Ionice Barbosa                 
Jaqueline Souza               
Leandro Freitas                
Igon Bauler 
Marly Carneiro 
Marlene Cabral 
Paulo Barbosa 
Priscilla Archanjo 
Priscila Reis 
Renata Cabral 
Sérgio Silva 
Tainã Marques 
Valeria Oliveira 

 
 

Salão de Eventos do Colégio Manoel Novaes 

Festival Anísio Teixeira - Teatro Solar Boa Vista 

Auditório do Instituto Anísio Teixeira - IAT 

 
 
 



 
 

 
Remontagem de Falando de Amor  no Salão de Eventos 

 
 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 
 
 



 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 

 
Como Será o amanhã no Salão de Eventos 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
AUTO DA BARCA DO INFERNO 
 
2004 
 
 
Texto – Gil Vicente 
Adaptação & Direção – Andréia de Andrade 
 
Com o Grupo TEATRO MANIA 
 

Diabas     Graciele Lima 

   Rebeca Souza 

Anjos     Natine Freitas 

Vanessa Nascimento 

Fidalgo/Cavaleiro  Iuri Sacerdote 

Agiota/Cavaleiro   Laert Fortunato 

Abestalhada    Luciana Almeida 

Brígida Vaz    Roselaine Menezes 

Mucama     Jaqueline Teixeira 

Juíza    Emília Borges 

Procuradora    Érica Smith 

Colega/Enforcada  Jaqueline Santos 

Garota     Priscila Vitório 

Portuga     Ricardo Oliveira 

  
 
Salão de Eventos do Colégio Manoel Novaes 
 
Auditório do Instituto Anísio Teixeira – IAT 
 
Festival Anísio Teixeira – Teatro Solar Boa Vista 
 



 
 
 
 
 

 
Pintura das Barcas para o Auto da Barca do inferno 

 
 

 
Auto da Barca do Inferno no Salão de Eventos 

 
 



 
 
 
 
 

 
Auto da Barca do Inferno no Salão de Eventos 

 
 

 
Auto da Barca do Inferno no Salão de Eventos 

 
 



 
 
 
 
 

 
Auto da Barca do Inferno no Salão de Eventos 

 
 
 

 
Auto da Barca do Inferno no Salão de Eventos 

 



 
 
 
 
 
A GENTE PAGA IMPOSTO PRA QUÊ? 
 
 
2005 
 
Concepção & Direção -  Andréia de Andrade  
Criação – Andréia & Grupo 
 
Com o Grupo OS TEATRAIS 
 

Alexsandro Santos 

Amanda Fraga 

Daniel Bispo 

Diego Araujo 

Dinailton Gomes 

Elaine Donata 

Isabela Machado 

Leandro Freitas 

Lorena Dorea 

Milena Cruz 

Rebeca Brito 

Rebeca Souza 

 
 

 
29º Encontro de Educação Fiscal nas Escolas 
Blue Tree Tower Hotel 
 
Salão de Eventos do Colégio Manoel Novaes 

 
 
 



 
 
 

 
Ensaio de A Gente Paga Imposto Pra Quê? na Sala de Teatro 

 
 

 
A Gente Paga Imposto Pra Quê?  no Blue Tree Tower Hotel 

 
 
 



 

 
A Gente Paga Imposto Pra Quê?  no Blue Tree Tower Hotel 

 
 

 
A Gente Paga Imposto Pra Quê?  no Blue Tree Tower Hotel 

 
 
 
 



 
ESTA É NOSSA ESCOLA 
 
 
2005/ 2006 
 
Concepção & Direção -  Andréia de Andrade  
Com o Grupo OS TEATRAIS 
 

Alexsandro Santos 

Amanda Fraga 

Ana Beatriz Paes 

André ‘Deko’Oliveira  

Décio Müller 

Diego Araujo 

Elvis Bastos  

Isabela Machado 

Leandro Freitas 

Lorena Dorea 

Luana Nascimento 

Priscila Costa 

Renata Conceição 

Samantha Santos  

Tatiana Conceição 

Thiago Varjão  

Virgínia Vieira 

 
Salão de Eventos do Colégio Manoel Novaes 

Sala 5 da Escola de Teatro  

Colégio Rubem Dário – Festival Inter-Escolar de Arte Anísio Teixeira 

Teatro vila Velha – Projeto Toma Lá Da Cá (Fragmento) 

 



 

 
Preparação de Esta É Nossa Escola  

 

 
Preparação do Salão de Eventos para as apresentações 



 
Esta É nossa Escola no Salão de Eventos 

 
 
 

 
Esta É Nossa Escola no Salão de Eventos 

 



 
Roda de Conversa & Avaliação onde todas as discussões e 

encaminhamentos dos trabalhos acontecem. 

 
Esta É Nossa Escola no Colégio Rubem Dário 
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TIO  VANIA 
Terezinha Santos 

 
VESTIDO DE NOIVA 

Terezinha, Valdiele Lima, Availza Zoane &, Daiane Santana  
 

A LIRA DOS 20 ANOS 
Valdiele Lima  & Availza Zoane 

 
DIÁRIO DE UM LOUCO 

Jorge Antonio Simões 
 

BEIJO NO ASFALTO 
Cristiane Lima e Jorge Antonio Simões  

 
ÓPERA DO MALANDRO 

Anderson Cruz 
 

GOTA D’ÁGUA 
Andesron Cruz &  Daniele Santana 

 
VALSA NO. 6 
Cristiane Lima 

 

Col. Est. Dep Manoel Novaes 
Dezembro de 2000 

ANEXO III – Modelo de Cartaz : Monólogos & Cenas



 

                                  JULIANA  E  DOM  JORGE 
 
           Agradeço a participação na montagem deste espetáculo aos professo- 
res Aderbal Duarte e Andréia Andrade como também aos alunos que de imediato 
e muito solícitos aceitaram encená-lo. 
                   O romance tradicional tem a sua origem na Idade Média, quando era 
cantado nas cortes pelos jograis e acompanhado ao som de instrumentos. A partir 
do século XVIII cai no gosto popular e passa a ser cantado em danças, corais, en- 
contros de lazer e ainda como canto de trabalho. Atualmente, o romance vive na 
tradição popular de vários países, continua sendo passado de boca a ouvido e de 
ouvido a boca, sobretudo pela gente do povo, que com sensibilidade e poesia, re- 
cria esses poemas lírico-dramáticos. Para o Brasil o romance veio trazido pelos colo- 
nizadores portugueses. 
                   A versão do romance de ‘Juliana e Dom Jorge’que vocês verão drama- 
tizado por alunos do 1o. ano de Música desta escola foi recolhido em Barra-BA, em 
junho de 1987. Em Portugal se chama “O Veneno de Moriana”. Ela aborda o tema  
da mulher vingativa, que não aceita a rejeição amorosa. 
 
                                           
                                                     FICHA  TÉCNICA 
 
                                                        Personagens 
 
                                       Dom Jorge :  Maurício Azevedo 
                                           Juliana :  Márcia Fonseca 
                                  Amiga de Juliana :  Danielle Andrade 
 
 
                                                           Músicos 
 
                                        Violões :  Adenilson Lopes 
                                                        Jorge Almeida 
                                       Flautas :  Adeilton Barbosa 
                                                       Gutemberg Campos 
  
                                              Direção  Cênica e Cenários 
                                            
                                                      Andréia Andrade 
 
                                                   Adaptação do Texto 
 
                                                       Fátima Santiago 
 
                                                             Arranjos 
 
                                                       Aderbal Duarte 
                                                       Adenilson Lopes 
   
 

ANEXO IV - Modelo de Folder/Cartaz: Juliana e Dom Jorge 













































                  
INSCRIÇÃO PARA TEATRO 

 
1 - Nome: ______________________________________________________________ 

2 - Série: ______  Turma: _____  Data de Nascimento: ____ / ____ / ____   Idade: ____ 

3 - Endereço/Bairro/CEP: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________--» 

4 - E-mail: _____________________________________________________________ 

5 – Telefones: ____________________________ R.G: __________________________ 

6 - Mora com quem? _____________________________________________________ 

7 – Quando não está estudando, o que você faz? _______________________________ 

____________________________________________________________________--» 

8 - Já foi ao Teatro?  (  ) sim   (  )  não    Quais? ________________________________ 

9 - Que peças assistiu?____________________________________________________ 

10 - Já fez curso de Teatro?  (  )  sim   (  )  não   Por quanto tempo?_________________ 

11 - Onde:______________________________________________________________  

12 - Fez peças?Quais? Onde?____________________________________________ --» 

13 – Por que você quer fazer teatro? Marque quantas opções quiser: 

(  ) Perder a timidez  (  ) Relaxamento  (  ) Expressão Vocal  (  )  Criatividade   

(   ) Fazer amigos (  ) Criar Personagens  (  ) Expressão Corporal  (  )  Dramatização    

(  ) Escrever peças  (  ) Falar melhor em público   (  )  Apresentar Peças 

Outros motivos: _________________________________________________________ 

14 – Para você, o que é Teatro? _____________________________________________ 

____________________________________________________________________--» 

15 – Dê suas sugestões para as aulas: ________________________________________ 

____________________________________________________________________--»  

Data:_____/______/_______    

ANEXO XIII - Modelo de Ficha de Inscrição 



Governo do Estado da Bahia 
Secretaria de Educação 

Colégio Est. Dep. Manoel Novaes 

 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

Eu, __________________________________________________, autorizo 

o(a) aluno(a):  

______________________________________________________________, 

da série/turma ________, do turno ______________________, a participar 

dos Grupos de Teatro, com 2 (duas)  aulas semanais em turno oposto, que se 

intensificam com a aproximação de apresentações. 

 

Salvador, _______ de _________________ de __________ 

 

Assinatura do responsável:  

 

_________________________________________________ 

 

GRUPOS: 

  2ª e 4ª de 09:00 às 12:00 

3ª e 5ª de 13:00 às 16:00  

ANEXO XIV - Modelo de Ficha de Autorização dos Pais 



Governo do Estado da Bahia 
 Secretaria de Educação 

Col. Est. Dep. Manoel Novaes 
 

 
Aos Pais, Mães e Responsáveis 
 
 
Caro(a)  Senhor(a), 
   
  

É com grata satisfação que estamos chegando ao fim de mais 
um semestre e com novas apresentações dos Grupos de Teatro do 
Col. Manoel Novaes. 
 

Porém, este é também um período onde, para podermos 
alcançar um bom nível de qualidade em nossas peças precisamos 
ensaiar bastante. Assim, comunicamos que a partir de agora teremos 
uma intensificação dos ensaios em todos os grupos. 
 
 Aproveitamos também para, desde já, convidá-los para estas 
futuras apresentações. A data e o local serão divulgados assim que 
forem confirmados.  

 
  Contando com vosso apoio, agradecemos a atenção. 
 
  Sinceramente, 
 
 
 
 
 
                                                                                             Andréia de Andrade 

Prof.a de Teatro 

ANEXO XV - Modelo de Carta aos Pais



 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARTEIRAS  DE  TEATRO 
 
 
 

 

ANEXO XVI - Modelo da Carteira de Teatro





 
 
 

 
 
 

CAMISETAS  DE  TEATRO 
 
 

 

ANEXO XVII - Modelo da Camiseta de Teatro 




